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Proiectul C. C al P. M. R.

Directivele Congresului al Il-lea al Partidului
cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2—3 ani

Una din principalele sarcini ale partidului și guvernului 
în domeniul construcției economice o constituie organizarea 
creșterii puternice a producției agricole, pentru obținerea, 
în următorii 2—3 ani, a unei abundențe de produse necesare 
ridicării continue a nivelului de trai material și cultural al 
celor ce muncesc la orașe și sate.

Plenara lărgită a C.C. al P.M.R. din august 1953 a hotărît 
orientarea cursului politicii noastre economice spre o reparti
zare mai justă a mijloacelor materiale și îndeosebi a investi
țiilor, în vederea unei dezvoltări continue, raționale, a indus
triei grele, temelia dezvoltării economiei naționale, a lichi
dării răminerii în urmă a agriculturii față de dezvoltarea in
dustriei și a ridicării nivelului de trai al poporului muncitor.

Ca urmare a măsurilor organizatorice și economice, luate după 
Plenara C.C. al P.M.R. de către partid și guvern, s-au obținut 
unele rezultate pozitive în dezvoltarea agriculturii. S-a mărit 
volumul investițiilor și creditelor pentru agricultură, s-a ela
borat și a început să se aplice legea pentru dezvoltarea creș
terii animalelor în anii 1954—1956, a sporit numărul de trac
toare, mașini și unelte agricole, s-a mărit suprafața însămințată 
cu porumb, culturi tehnice șl legumicole, lucrările agricole de 
toamnă și primăvară s-au executat la un nivel agrotehnic mai 
înalt, s-a îmbunătățit sistemul de contractare la unele produse 
agricole prin mărirea cointeresării materiale a producătorilor 
agricoli.

Statul a acordat mijloace importante pentru întărirea rolu
lui organizator al stațiunilor de mașini și tractoare, dotarea 
lor cu utilaj perfecționat și asigurarea lor cu cadre calificate, 
trimisa din industrie în agricultură.

Dezvoltarea industriei socialiste a creat baza tehnico-ma- 
terlală pentru înzestrarea agriculturii cu tractoare și mașini 
agricole, pentru întărirea S.M.T.-urilor, care reprezintă prin
cipalele puncte de sprijin ale statului democrat-popular in 
organizarea dezvoltării producției agricole și în îndrumarea 
țărănimii muncitoare pe calea transformării socialiste a agri
culturii.

Cu toate acestea nivelul actual al producției agricole a ră
mas mult în urma cerințelor crescînde de aprovizionare a popu
lației muncitoare cu produse vegetale și animale și a indus
triei ușoare și alimentare cu materii prime agricole.

In vederea creșterii buneistâri materiale și culturale a po
porului muncitor in următorii 2—3 ani, trebuie să se reali
zeze o cotitură în dezvoltarea producției agricole și să se ob
țină sporirea producției la hectar, la toate culturile, in special 
la grîu, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, bumbac, floarea soa
relui, mărirea numărului de animale și a productivității lor, 
valorificarea rațională a terenurilor slab cultivate și necul
tivată.

In faza actuală a construcției socialismului la noi în țară — 
odată cu dezvoltarea industriei grele și cu creșterea rapidă 
a industriei ușoare și alimentare, producătoare de bunuri 
da larg consum — ridicarea agriculturii este veriga hotarî- 
toare pentru dezvoltarea și întărirea întregii economii națio
nale și creșterea nivelului de trai al poporului muncitor.

Pentru aplicarea consecventă a liniei politice trasate de ple
nara C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1949, organele de partid 
și de stat trebuie să se preocupe îndeaproape și permanent de 
întărirea economico-organizatorică a gospodăriilor agricole co
lective și a întovărășirilor existente, precum și de organizarea 
de noi întovărășiri agricole și noi gospodării colective, în mă
sura în care țăranii muncitori cu gospodării individuale se con
ving de superioritatea agriculturii socialiste. Gospodăriile agri
cole colective, întovărășirile agricole, precum și asociațiile sim
ple ale țăranilor muncitori pentru cultivarea plantelor tehnice 
și creșterea animalelor, formate în scopul cooperării în muncă, 
creează condiții favorabile pentru executarea muncilor agricole 
cu mijloace mecanizate și pentru introducerea agrotehnicii îna
intate și constituie mijlocul cel mai sigur de a organiza creș
terea rapidă a producției agricole vegetale și animale.

Organele de partid și de stat trebuie să acorde un ajutor 
permanent și multilateral țărănimii muncitoare cu gospodării 
individuale, in vederea organizării producției, a introducerii 
metodelor agrotehnice înaintate, a procurării inventarului agri
col, a măririi efectivelor de animale, pentru a-și spori produc
ția agricolă și a valorifica produsele prin cooperative, prin or
gane economice de stat sau în piețe, tîrguri și în oboare

în același timp este necesar ca gospodăriile agricole de stat 
să înlăture defecțiunile grave care persistă în organizarea con
ducerii și producției, să devină gospodării agricole socialiste 
model — cu o înaltă productivitate agricolă vegetală și ani
mală — astfel ca fiecare gospodărie agricolă de stat să devină 
rentabilă și să fie exemplu pentru gospodăriile colective, înto
vărășirile agricole și țăranii muncitori cu gospodării indivi
duale.

Succesele dezvoltării agriculturii noastre depind, în primul 
rînd, de aplicarea consecventă a principiului cointeresării 
materiale a colectiviștilor, a întovărășiților, a țăranilor mun
citori cu gospodării individuale și a muncitorilor din gospodării 
agricole de stat și S.M.T.-uri, la sporirea producției agricole 
vegetale și animale.

In scopul lichidării rămînerii în urmă a agriculturii față de 
dezvoltarea industriei, plenara C.C. al P.M.R. consideră necesar 
să propună Congresului al II-lea al P.M.R. proiectul de direc
tive cu privire la dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani, 
cuprinzînd un ansamblu de măsuri economice, organizatorice 
și tehnice, care să ducă la un puternic avînt în ridicarea pro
ducției agricole, la dezvoltarea schimbului de mărfuri dintre 
oraș și sat, la ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, 
la întărirea continuă a alianței între clasa muncitoare și țără
nimea muncitoare.

I. Identificarea suprafețelor și punerea 
în valoare a tuturor rezervelor de terenuri

In scopul măririi producției agricole globale, suprafața ara
bilă a țării urmează să crească la finele anului 1956 pînă la 
10 milioane hectare.

Pentru mărirea suprafețelor cultivate și folosirea deplină a 
tuturor rezervelor de terenuri, este de o importanță deosebită 
ca în 2—3 ani să se identifice toate suprafețele agricole și sil
vice și să se asigure o evidență clară a suprafețelor, pe sec
toare sociale, pe gospodării și mod de folosință.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii să ia măsuri de punere 
în valoare a tuturor terenurilor, în conformitate eu însușirile 
pe care le au acestea sau cu însușirile ce li se pot da prin 
lucrări de îmbunătățiri și ameliorațiuni agro-silvice, ca: îndi
guiri, desecări, canalizări, defrișări, irigări, desțeleniri, amena
jări și altele, care să asigure mărirea suprafețelor agricole.

Se vor mări suprafețele arabile și cultivabile, îndeosebi prin 
reducerea suprafețelor inundabile, a mlaștinilor, a mărăcini- 
șurilor, a arboretelor de invazie, a marginilor de drumuri și a 
zonelor de șosea și de cale ferată.

O atenție deosebită trebuie dată punerii în valoare, prin tre
cerea în cultură a tuturor locurilor virane din vetrele sate
lor și ale orașelor; pe aceste terenuri muncitorii, țăranii mun
citori, femeile, tineretul pot cultiva milioane de pomi fructi
feri și mii de ha. cu cartofi și legume.

Să se la măsuri de plantare cu pomi roditori a marginilor 
tuturor drumurilor, șoselelor și căilor ferate.

Pentru menținerea suprafețelor agricole să se pună capăt 
oricăror tendințe de risipire a terenurilor bune de cultură. Nu 
se va admite schimbarea destinației terenurilor agricole pentru 
scopuri neagricole, decît in cazuri excepționale

II. Mărirea producției de cereale
Mărirea producției globale de cereale și a producției de ce- 

reale-marfă constituie principala condiție pentru dezvoltarea 
tuturor celorlalte ramuri de producție vegetală, pentru dezvol
tarea creșterii animalelor, pentru asigurarea aprovizionării 
abundente a camemlcr muncii cu alimente și a industriei 
ușoare și alimentare cu materii prime agricole.

Pentru aceasta este necesar ca:
1) Să se extindă suprafața însămințată cu cereale in 1955 

pînă la 7320.000 ha. iar in 1956 pînă la 7360.000 ha, din care 
cu grlu de toamnă să Ce însămințate în 1956 pînă la 
2.740.000 ha.

Avind în vedere marea însemnătate a porumbului atît pentru 
alimentația populației, cit și pentru furajarea animalelor, pre
cum și multiplele sale însușiri ca materie primă pentru indus
trie, suprafața cultivată cu porumb să se mărească pini la 
3300.000 ha. în 1955 și pînă la 1400 000 ha. in amil 195&

2) Să se sporească producția globală de cereale in urmă
torii 2—3 an: pînă la 19300.000 t, mărlndu-se recolta med:e 
la ha. în anii 1955—’956 in felul următor: griul de toamnă 
pînă la 1.400 kg. ; porumb pină la 1300 kg.. secară pînă la 
1300 kg.; orzul de toamnă pină ia 1300 kg. și cel de primăvară 
pină la 1300 kg.; ovăzul pină la 1300 kg.; orezul pină la 
3300 kg

3) Se atrage in mod deosebit atenția organizat- lor de partid, 
sfaturilor populare și organelor agricole asupra necesității de 
a îmbunătăți in mod hotărit agrotehnica culturii cerealelor, 
prin introducerea și respectarea peste tot a regulilor agro
tehnice.

4) . Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele exe
cutive ale sfaturilor populare trebuie să Întărească in de
cursul anilor 1955—1956 munca de organizare a teritoriului, 
să introducă asolamente juste in gospodăriile agricole de stat 
și în gospodăriile agricole colective și să le des ajutor efec
tiv pentru elaborarea planurilor de cultură; să îndrume pe 
țăranii muncitori cu gospodări: individuale la organizarea pro
ducției și rânduirea culturilor după plante premergătoare bune.

5) . Să se asigure. începând cu tcamna anului 1954. îndeplini
rea completă de către SM.T, gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile anexe, precum și de întovărășiri și gospodărit agri
cole colective, a planurilor de dezmiriștit și de arături adinei de 
toamnă ; semănatul culturilor de toamnă «î se facă în tere“""' 
nuri bine pregătite, iar cele de primăvară să fie însămințate 
în întregime în arături adinei de toamnă.

S.M.T.-urile și centrele de închiriat mașini agricole să lichi
deze atitudinea de nesocotire a importanței ajutorului pe care 
trebuie să-1 dea țăranilor muncitori cu gospodării individuale 
cărora sint obligate să le acorde un sprijin susținut agro și 
zootehnic pentru prelucrarea solului, întreținerea și recoltatul 
culturilor și pentru creșterea animalelor.

6) . Să se asigure aplicarea pe scară largă a gripalului timpu
riu de primăvară, a cultivatului înainte de însămințare, a ară
turilor adinei de toamnă pentru culturile de primăvară pe 
toate suprafețele gospodăriilor agricole de stat, gospodăriilor 
anexe, gospodăriilor agricole colective, întovărășirilor agricole 
și pe cit mai întinse suprafețe in gospodăriile agricole indivi
duale.

Să se lărgească rețeaua laboratoarelor pentru încercarea 
semințelor și să se îmbunătățească munca lor, astfel ca în 
1956 să se facă controlul tuturor semințelor ce se vor folosi 
în gospodăriile agricole socialiste și, intr-o cit mai mare mă
sură, la gospodăriile agricole individuale.

Să se execute semănatul cerealelor intr-un timp cît mai scurt 
și la termenele agrotehnice cele mai bune pentru fiecare zonă, 
astfel ca insămînțatul de toamnă să se termine in 20—25 zile 
de lucru pentru fiecare zonă, cerealele timpurii de primăvară 
în 10—15 zile, iar porumbul cel mult in 15—20 zile după încăl
zirea optimă a solu’.ui. Termenele optime pentru însămânțat vor 
fi stabilite pentru fiecare raion de către comitetele executive 
ale sfaturilor populare și organele locale ale Ministerului Agri
culturii și Silviculturii.

Să se insămînțeze după metoda rlndurilor încrucișate și In 
rinduri dese cel puțin 210.000 na. păios se in anul 1955 și cel 
puțin 459.000 ha. in anul 1956. Să se extindă pe scară cit mai 
largă semănatul porumbului in cuiburi așezate în pătrat, ast
fel ca în 1955—1956 această metodă de însămințare să cu
prindă majoritatea suprafețelor cultivate cu porumb în gospo
dăriile agricole socialiste, să se recomande gospodăriilor agricole 
individuale, pe suprafețele care permit prășitul mecanic în lung 
și în lat

7) . Să se extindă folosirea îngrășămintelor organice, astfel 
ca in anul 1956 să se aplice pe suprafața de circa 1.220.900 ha. 
Să se extindă felosirea îngrășămintelor minerale pe circa 
200.000 ha. in anul 1956 și să se treacă la experimentarea apli
cării de îngrășăminte fosforo și azoto-bacteriene, pe cel puțin 
4—5.000 ha. cereale.

8) . Să se îmbunătățească calitatea lucrărilor de îngrijire a ce
realelor și îndeosebi a porumbului.

La culturile de porumb, in 1955 să se aplice polenizarea su
plimentară pe o suprafață de cel puțin 500.000 ha, iar în 1956 
pe 1.000.000 ha. La fel, să se aplice polenizarea suplimentară 
la secară pe 80.000 ha. în 1955 și cel puțin 160.000 ha. în 1956.

9) . Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Direcțiile Agri
cole regionale vor lua măsuri pentru:

a) Îmbunătățirea muncii experimentale a stațiunilor agricole, 
a gospodăriilor raionale de producere a semințelor în scopul 
înmulțirii semințelor de soi, astfel îneît pe anii 1955—1956 să 
se asigure sămînță raionată pentru cel puțin 1.100.000 ha ce
reale ;

b) Asigurarea însămînțării cu sămînță hibridă de porumb 
pină la 15.000 ha în anul 1955. și circa 800.000 ha în urmă
torii 2—3 ani. Producția de sămînță hibridă de porumb trebuie 
astfel organizată incit in anii următori semănatul să se facă 
numai cu semințe hibride din prima generație, care asigură cele 
mai mari sporuri de producție;

c) îmbunătățirea muncii gospodăriilor raionale pentru pro
ducerea semințelor de soi, asigurindu-li-s« cadrele de condu
cere și numărul de mașini și tractoare ;

d) Intensificarea muncii de creare de soiuri productive, rezis
tente la cădere, la ger, la secetă, la scuturat și la boli, iar co
misia de stat pentru încercarea soiurilor să procedeze la în
cercarea atît a soiurilor selecționate, cît și a celor locale în 
vederea raionării și răspîndirii celor mai valoroase dintre ele ;

e) Organizarea unei consfătuiri lărgite cu specialiștii agri
coli, cu cercetătorii din stațiunile experimentale agricole și cu 
țărani mui.citori cu multă experiență practică în munca cîmpu- 
lui, în scopul dezbaterii problemei raionării culturilor agricole, 
ținînd seama de condițiile de climă și sol și de agrotehnica 
practicată, pe baza cărora să se întocmească harta raionării 
culturilor și soiurilor;

f) Extinderea culturii orzului de toamnă, astfel ca treptat 
orzul de primăvară să fie înlocuit cu cel de toamnă în toate 
zonele în care cultura lui reușește mai bine ca orzul de primă
vară. în Transilvania și în regiunile de nord cu precipitațiuni 
bune, să se extindă cultura orzoaicei.

10) . Pentru dezvoltarea inițiativei gospodăriilor agricole indi
viduale se recomandă ca, începind cu anul agricol 1954/1955, si 

nu se mai dea planuri de culturi pentru cereale gospodăriilor 
agricole individuale, urmînd ca acestea să primească cel mai 
tirziu pină la 1 septembrie a fiecărui an, numai obligațiile 
pentru predarea cotelor de cereale către stat.

III. Mărirea producției la culturile tehnice
Cu toate că suprafețele care se cultivă cu sfeclă de zahăr, 

bumbac, tutun, cânepă, in, floarea soarelui și alte culturi teh
nice, au crescut simțitor în ultimii ani. producția globală a 
acestor culturi este încă cu totul nesatisfăcătoare.

Pentru mărire producției la plantele tehnice să se asigure 
realizarea următoarelor sarcini:

1) . Producția globală la principalele culturi tehnice să crească 
In următori: 2—3 ani, pină la: bumbacul 100.000 t. neegrenat; 
sfecla de zahăr 2.100.000 t; inul de fuior 57.000 t. paie; cinepa 
de fuior 240300 t. paie ; floarea soarelui 430.000 t.; inul de ulei 
19.000 t.: soia 25.000 t.; rapița 19.000 t.; tutunul 27.000 t.; rici
nul 4.900 t; cicoarea 40.000 t

2) . în următorii 2—3 ani, producțiile medii pe hectar la plan
tele tehnice să crească pină la cel puțin: bumbac 600 kg. ne
egrenat ; sfecla de zahăr 18.000 kg.; inul de fuior 2300 kg. paie; 
cinepă 3300 kg. paie; floarea soarelui 1.050 kg.; inul de ulei 
700 kg. semințe ; cicoarea 12300 kg. rădăcini.

Să se asgure ingrășarea cu îngrășăminte naturale a cel puțin 
410300 ha. cultivate cu plante tehnice și 280.000 ha cu ingră- 
șămxte m..-.erale. iar ingrășămintele bacteriene să fie folosite 
pe cel puțin 4S309 ha la culturile tehnice.

Totodată să se asigure :
a) însămințarea a cel puțin 65.000 ha sfeclă de zahăr eu să

mânță iarovizaiă ;
b) Aplicarea ciupttahri și cîrnituiui la bumbac In sectorul 

socialist pe toate suprafețele cultivate și extinderea acestor 
lucrări in sectorul individual;

O Semănatul Corii soarelui in cuiburi așezate In pătrat pe 
toate suprafețele cultivate, in sectorul socialist, iar în sectorul 
individual pe acele terenuri care se pot lucra cu cultivatorul 
in lung și in lat.

Să se aplice polenizarea artificială la floarea soarelui 100% 
in sectorul socialist și pe suprafețe cit mai mari cultivate în 
sectorul individual;

d) Să se folosească pe scară cit mai largă prăji tul mecanic 
la toate culturile țshnice, atît cu cultivatoarele trase de trac
tor, cit și cu cele trase de animale, asigurindu-se cel puțin 
3—4 praștie la toate culturile tehnice.

3) . Să se organizeze producerea de semințe de soi pentru 
toate plantele tehnice, astfel ca în 1956 să se asigure semințe 
de sS*psntrs Semănatul 100% a suprcffețelor din sectorul so
cialist și 50 %" in sectorul individual, — în afară de cinepă.

41 Să se ia măsuri de îmbunătățire a muncii de selecționare 
a soiurilor de semințe la toate culturile tehnice, punind la în
cercare sortimente cît mai mari atît din soiurile indigene cît 
și din cele străine, astfel ca, in cel mai scurt timp, să punem 
în cultură soiuri cit mai valoroase sub raportul productivității 
la hectar și al însușirilor lor tehnice, renunțindu-se în 2—3 ani 
la import de semințe.

5) Pentru plantele tehnice se vor da producătorilor planuri 
de cultură ; ele vor fi predate cel mai tirziu pînă la 10 sep
tembrie. La inmînarea planurilor de culturi tehnice se va ține 
seama de calitatea terenurilor cultivatorilor, de preferința lor 
pentru una sau alta din culturi, de priceperea pe care o au 
pentru astfel de culturi și de posibilitățile de lucru ale fiecărei 
gospodărit

6) La stabilirea suprafețelor de plante tehnice pe regiuni, 
raioane și comune, se recomandă reducerea numărului prea 
mare de plante tehnice pe un raion sau comună, prevărindu-se 
numai acele culturi care s-au dovedit a da cele mai mari re
colte, cu a căror cultivare s-au deprins producătorii

7) Stațiunile de mașini și tractoare vor organiza brigăzi spe
ciale, înzestrate cu tractoare puternice „Stalineț" pentru pre
gătirea terenurilor destinate culturilor tehnice atît la gospodă
riile agricole de stat, la gospodăriile agricole colective și în
tovărășirile agricole, cit și la țăranii cu gospodării individuale.

Organele agricole, S.M.T, sfaturile populare și organele de 
partid să considere ca o sarcină de bază ajutorul multilateral pe 
care trebuie să-1 acorde țăranilor cu gospodării individuale 
atunci cînd aceștia își exprimă dorința de a se asocia în scopul 
aratului și semănatului în comun al bumbacului, tutunului, 
sfeclei de zahăr și altor culturi.

Toți cultivatorii de plante '.eh:.x€ să fie îndrumați să cultive 
aceste plante numai in terenuri arate adine de toamnă, bine 
îngrășate cu Îngrășăminte organo-minerale și Întreținute prin 
executarea lucrărilor agricole la un nivel agrotehnic cit mai 
Înalt

IV. Mărirea producției de cartofi și legume
în scopul măririi producției de cartofi și legume este ne

cesar :
Să Se ia măsuri de extindere a suprafețelor cultivate cu 

cartofi și legume pină la 430.000 ha în 1956, din care cel puțin 
270.000 ha. cu cartofi.

Extinderea acestor culturi să se facă, în primul rînd, în 
zonele din jurul centrelor muncitorești și orașelor industriale 
mari, astfel ca fiecare din aceste zone să aibă baze proprii de 
aprovizionare, evitîndu-se astfel transportul pe distanțe lungi 
al unor cantități mari de cartofi și legume.

Să fie extinsă cultura cartofului în zonele de munte, cum 
sint Vrancea, Moinești, Piatra Neamț, Munții Apuseni, Curtea 
de Argeș și altele, unde cartoful reușește să dea producții 
mai mari decit porumbul și alte culturi.

Să se reintroducă aceste culturi in localitățile cunoscute ca 
fiind in trecut cultivatoare de cartofi și legume, cum sint: 
Aradul Nou, Vinga, Fălticeni și altele, folosindu-se astfel ex
periența acumulată de cultivatori și condițiile naturale favo
rabile, fără a se renunța la extinderea culturii cartofului in 
regiunile de stepă ca Galați, Constanța și altele, unde greșit 
se credea că această plantă nu poate fi cultivată. Să se dea 
o atenție deosebită extinderii metodei plantării de vară a car
tofilor.

Să se organizeze și să se extindă producția semințelor de 
legume, astfel ca în 1956 să se asigure cel puțin 11.000 t. să
mînță. Producția de semință de fasole, mazăre, arpagic și 
usturoi să fie dublă; să se asigure un fond de rezervă anual 
de sămînță de cel puțin 22.000 t, din soiurile de cartofi timpurii 
și semitimpurii.

Să se asigure constituirea fondului de semințe pentru le
gume de bază, în proporție de cel puțin 50% din necesarul 
anual în 1955 și 100% în 1956. Să se extindă munca științi
fică pentru a se asigura înmulțirea celor mai valoroase soiuri 
de cartofi, varză, roșii, castraveți și alte culturi, precum și 
pentru a se crea soiuri noi și mai valoroase .

Ministerul Agriculturii și Silviculturii, în colaborare cu Mi
nisterul Comerțului Interior și Centrocoopul, să extindă re
țeaua comercială pentru vînzarea semințelor de legume.

In scopul aprovizionării populației cu legume proaspete cît 
de timpuriu primăvara, cit mai tirziu toamna, și chiar în 
cursul iernii, să se organizeze culturile de legume în sere și 
răsadnițe, astfel ca în 2—3 ani să se realizeze:

— la gospodăriile agricole de stat 110.000 m.p. sere și 600.000 
m.p. răsadnițe;

— la gospodăriile agricole colective 100.000 m.p. sere și 200.000 
m.p. răsadnițe;

— la întovărășirile agricole 15.000 m.p. răsadnițe.
Se vor extinde suprafețele de sere șl răsadnițe și la gos

podăriile anexe, precum șl răsadnițele în sectorul agricol In
dividual.

Să se folosească în acest scop, pe scară cît mal largă, apa 
caldă, aburii și căldura provenită din instalațiile diferitelor 
uzine, termocentrale și alte întreprinderi, precum și gazele 
naturale și apele termale.

Sarcinile de plan pentru Insămînțarea și contractarea cul
turilor legumicole să fie cunoscute de sfaturile populare regio
nale, raionale și comunale, precum și de organizațiile econo
mice contractante, cel mai tîrziu în luna septembrie a fie
cărui an.

V. Dezvoltarea viticulturii și pomiculturii
Pentru dezvoltarea și îmbunătățirea viticulturii și pomicul

turii și pentru realizarea unor producții mari la hectar, să se 
ia următoarele măsuri:

1) In 2—3 ani viile existente în gospodăriile de stat, gos
podăriile anexe, gospodăriile colective, întovărășirile agri
cole și gospodăriile țărănești individuale să fie aduse în stare 
de producție superioară, prin aplicarea agrotehnicii înaintate, 
prin refacerea viilor și prin combaterea dăunătorilor și bo
lilor.

In anii 1955—1957 să se completeze golurile pe o suprafață 
de cel puțin 20.000 ha. viță altoită și indigenă și 107.000 ha. 
hibrizi producători direcți, iar în anii 1957—1960 pe o supra
față de 69.000 ha. viță altoită și indigenă.

2) Pină la sfîrșitul anului 1957 să se facă defrișarea viilor 
bătrîne nerentabile pe o suprafață de 6.000 ha., iar pînă in 
1965 pe o suprafață de 29.500 ha. Se vor planta suprafețe noi 
de vii pînă la sfîrșitul anului 1957 pe o suprafață de 6.800 ha., 
iar pină la sfîrșitul anului 1965 pe suprafața de 54.000 ha.

3) In anul 1966, suprafața totală de vii să ajungă pină la 
257.500 ha., din care suprafața cultivată cu viță altoită și indi
genă pînă la 144.500 ha. Recolta globală de struguri să ajungă 
în anul 1957 pînă la 630.000 tone și în anul 1965 pînă la 
875.000 tone.

4) Pînă la sfîrșitul anului 1957 să se defrișeze livezi bătrîne 
neproductive pe o suprafață de 22.000 ha. și să se planteze 
cu pomi livezi noi pe o suprafață de 22.000 ha, precum și o 
suprafață de 2.000 ha. cu arbuști fructiferi (smeură, agrișe, 
coacăze și altele), folosindu-se în acest scop, în primul rînd, 
terenurile pe care nu se pot cultiva cereale și alte culturi.

Pînă în anul 1965 se va spori suprafața de livezi în plantații 
masive pînă la 250.000 ha, cu un număr total de 50 milioane 
de pomi fructiferi. In jurul caselor, în sate și orașe, să se 
planteze cca. 46.000.000 pomi și 12.000 ha. arbuști fructiferi 
(smeură, coacăze, agrișe).

Să se extindă plantațiile de nuci pînă la 10 milioane pomi 
și să se planteze 250.000 castani comestibili. O deosebită aten
ție să fie dată plantării de caiși și cireși în Dobrogea și de 
gutui în Delta Dunării.

Recolta globală de fructe pe țară să ajungă în anul 19ȘJ 
pînă-la coa. 640.000 tone, iar în anul 1965 pînă la cca. 930.000 
tone.

5) Pentru Îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare a viticulturii 
și pomiculturii se vor lua următoarele măsuri, pe bază de cri
terii stabilite științific pentru fiecare zonă :

a) Să se extindă rețeaua existentă de pepiniere viticole și 
pomicole, in așa fel ca la sfîrșitul anului 1957 suprafața pepi
nierelor viticole să fie mărită pînă la 2.300 ha, iar suprafața 
pepinierelor de pomi și arbuști fructiferi să fie mărită pînă 
la 4300 ha.

b) Să se producă în pepinierele pomicole, pînă la sfîrșitul 
anului 1957, cea. 14 milioane pomi fructiferi altoiți.

c) Să se obțină în pepinierele viticole, pînă la sfîrșitul anu
lui 1957, cca. 41.000.000 buc. vițe altoite și cca. 20.000.000 buc. 
butași de viță indigenă.

d) Să se termine cel mai tîrziu pînă în anul 1955 ralonarea 
soiurilor de pomi fructiferi și de viță și să se organizeze pro
ducerea materialului săditor, să se introducă în producție cele 
mai bune soluri raionate, ținîndu-se seama de particularitățile 
agro-climaterice ale zonelor și de necesitățile populației șl ale 
industriei alimentare;

e) Să se execute la timp munca de identificare a stării viilor, 
livezilor și plantațiilor de arbuști fructiferi, precum șl defri
șarea celor nerentabile ; să se aleagă terenurile pentru orga
nizarea pepinierelor noi și a noilor plantații de vii, livezi și 
culturi de arbuști fructiferi, precum și alte lucrări;

f) Cu sprijinul specialiștilor din stațiunile experimentale de 
pomicultură și viticultură să se studieze problema introducerii 
diferitelor specii de pomi și arbuști fructiferi și a viței de vie, 
în perdelele de protecție a cîmpurllor.

6) Să se îmbunătățească și să se complecteze regulile agro
tehnice pentru viticultură, pomicultură și pentru producția de 
pomi și ■vițe altoite, asigurîndu-se aplicarea lor la timp și la 
un nivel calitativ superior.

Este necesară organizarea unei acțiuni largi de masă, cu 
participarea voluntară a țăranilor muncitori, a muncitorilor 
de la orașe, a femeilor și tineretului, pentru plantarea și îngri
jirea pomilor și pentru combaterea dăunătorilor.

7) Se vor organiza în anii 1955—1956 în zonele unde viti
cultura și pomicultura constituie principalele ramuri ale agri
culturii, S.M.T.-uri specializate în lucrări viti-pomicole, iar in 
zonele unde suprafața viilor și livezilor este mică, brigăzi de 
tractoare specializate în deservirea viilor și livezilor.

Pentru aplicarea mai largă a mecanizării în ramura viti
colă.- plantarea noilor suprafețe de vii să se facă la o astfel 
de lățime între rînduri, îneît să permită lucrarea mecanizată 
a solului atît cu mașini cu tracțiune animală, cît și cu trac
toarele.

8) In scopul extinderii rețelei întreprinderilor de stat pentru 
prelucrarea strugurilor și fructelor, și pentru mărirea produc
ției de vinuri și rachiuri naturale, în perioada 1955—1957 Mi
nisterul Industriei Alimentare va construi 4 uzine de vinifi- 
cație cu capacitate de cîte 2.000 tone struguri, 29 centre de 
vinificație cu capacitate de cîte 1.000 tone struguri și 250 
centre de vinificație cu capacitate de cîte 500 tone struguri și 
distilerii, precum și depozite pentru păstrarea și condiționarea 
vinului și a rachiului natural.

9) Să se extindă rețeaua centrelor permanente pentru recep
ția, sortarea și ambalarea strugurilor șl fructelor, precum și 
rețeaua de depozite pentru păstrarea acestor produse in timpul 
iernii

VI. Dezvoltarea creșterii animalelor
Legea pentru dezvoltarea creșterii animalelor în anii 1954- 

1956 în R.P.R. a stabilit măsurile pentru creșterea șeptelului, 
sporirea productivității animalelor, crearea unei baze furajere 
corespunzătoare și a mărit cointeresarea materială a țărănimii 
muncitoare. Gospodăriile de stat și gospodăriile agricole colec
tive au mărit în 1954, în comparație cu 1953, efectivul de ani
male de producție și de muncă șl cantitatea de produse ani
male predate statului.

Totuși, dezvoltarea acestei importante ramuri agricole con
tinuă să rămînă nesatisfăcătoare. Nu s-au luat toate măsurile 
necesare pentru dezvoltarea și îmbunătățirea bazei furajere. 
De aceea :

1) Să se considere ca o sarcină de mare importanță lichi
darea rămînerii în urmă a dezvoltării creșterii animalelor și, 
în special, a vacilor, crearea unei baze furajere corospunză-

(Conttnuare In pag. 2-a)
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toare, asigurarea de adăposturi pentru animale și păsări, ridi- 
carea considerabilă a productivității animalelor, accelerarea 
ritmului de creștere a efectivului de animale și mărirea can
tităților de produse animale;

2) Sarcinile de plan ce decurg din legea pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor pe aijii 1955-1956 să se defalce pe regiuni, 
raioane, comune, gospodării agricole colective, gospodării agri
cole de stat, herghelii, ferme și gospodării anexe. Să se dezbată 
în ședințe de partid, în sesiunile sfaturilor populare, în adună
rile cu țăranii muncitori și cu muncitorii agricoli aceste sar
cini, stabilindu-se măsurile concrete pentru realizarea planu
lui de dezvoltare a creșterii animalelor.

3) Se vor lua măsuri pentru mărirea efectivului de oi cu 
lînă fină și semi fină în gospodăriile de stat, în ferme, în gos
podăriile agricole colective, în întovărășiri și în gospodăriile 
țărănești individuale. Efectivul acestor rase de oi va trebui 
să ajungă, la sfîrșitul anului 1955, la cca. 4.350.000 capete, din 
care oi fătătoare cca. 3.000.000 capete și, la sfîrșitul anului 
1956. cca. 4.900.000 din care cca. 3.400.000 oi fătătoare.

4) Se vor lua măsuri pentru mărirea efectivului cailor de 
rasă din hergheliile statului, pînă la sfîrșitul anului 1956 cel 
puțin la 3.800 capete.

In depozitele de armăsari, efectivul armăsarilor reproducători 
trebuie să ajungă la sfîrșitul anului 1956 cel puțin la 1.300 
capete.

5) Ministerul Agriculturii șl Silviculturii șl celelalte minis
tere care au gospodării anexe, organele de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare vor lua măsuri prin care :

a) Să organizeze un control sistematic asupra îndeplinirii sar
cinilor în legătură cu dezvoltarea creșterii animalelor;

b) Să asigure îndeplinirea măsurilor cu privire la mărirea 
producției la hectar și a producției globale la culturile furaj ere. 
Pentru mărirea producției de nutrețuri suculente și verzi, se 
va practica pe scară largă, începînd cu anul 1955, semănatul 
în miriște a ierburilor anuale pentru fîn și pentru nutreț 
verde, după recoltarea culturilor timpurii, în așa fel îneît aceste 
semănături să ocupe în 1956 o suprafața de cca. 80-100.000 ha.

Pentru îmbunătățirea radicală a fînețelor și pășunilor natu
rale, S.M.T.-urile și sfaturile populare vor executa lucrări de 
desțelenire, curățire de tufe, mușuroaie, pietre și altele, în așa 
fel ca pînă în 1956 recolta la hectar a fînețelor naturale să 
ajungă la cel puțin 2.200 kg. fîn la ha., iar a pășunilor la cel 
puțin 6.000 kg. de masă verde ;

c) Să asigure îndeplinirea planului de construcții a adăpos
turilor pentru animale în gospodăriile agricole colective, înto
vărășiri, gospodăriile agricole de stat, herghelii, ferme și în 
gospodăriile agricole anexe, în așa fel îneît tot efectivul de ani
male și păsări să aibă adăposturile necesare, folosindu-se pe 
scară largă la construcția acestor adăposturi materiale locale.

d) Considerîndu-se dăunătoare tăierea nerațională a anima
lelor tinere — viței, miei și altele — fapt care duce la mic
șorarea efectivelor de animale și a resurselor de carne, se reco
mandă reglementarea creșterii și condiționării lor înainte de 
tăiere, în scopul obținerii unor randamente sporite de carne 
și de piele.

6) Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea temeinică a muncii 
în stațiunile de montă, cu folosirea rațională a reproduci’.o- 
rilor. Pentru a se sprijini dezvoltarea creșterii animalelor în 
gospodăriile agricole colective și în gospodăriile personale ale 
colectiviștilor, stațiunile de montă din satele unde peste EC 
din gospodăriile țărănești au intrat în gospodării colective vor 
fi atribuite acestora.

Gospodăriilor agricole, care au ferme zootehnice cu efective 
mari, li se vor repartiza zootehniști și personal veterinar retri- 
buiți de către Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

Să se includă în planul de muncă al S.M.T.-urilor extinderea 
mecanizării principalelor munci în fermele zootehnice sie gos- 
podăriilor agricole colective și întovărășirilor zootehnice.

7) Ministerul de Finanțe și comitetele executive ale sfaturilor 
populare regionale, raionale și comunale vor organiza folosirea 
justă a creditelor astfel ca gospodăriile țăranilor muncitori 
lipsite de animale, și, în primul rind, gospodăriile familiilor 
ostașilor lipsite de vaci și de alte animale de muncă și de 
producție, să-și procure vaci, vițele, porci și oi pentru folosință 
proprie.

8) Se va îmbunătăți munca la întreprinderea de stat pentru 
cumpărarea și vînzarea animalelor de rasă.

Pentru stimularea creșterii reproducătorilor de rasă de cali
tate superioară, se vor îmbunătăți prețurile de achiziție și se 
vor institui premii speciale.

9) Se recomandă Direcției Centrale de Statistică să facă în 
fiecare an la 1 decembrie recensămîntul tuturor animalelor de 
muncă și de producție din țară.

VI!. Despre aprovizionarea tehnico-mate- 
rială a agriculturii

Dotarea și aprovizionarea agriculturii cu tractoare, mașini 
agricole, piese de schimb, utilaj de reparații. îngrășăminte 
minerale și alte mijloace de producție și materiale, este o pro
blemă hotăritoare pentru dezvoltarea agriculturii De aceea este 
necesar ca :

1. Să se livreze agriculturii în anii 1955-1956 din producția 
internă și din import, următoarele mașini și utilaje agricole:

10.000 tractoare agricole și rutiere de diferite tipuri, din care 
3.000 în 1955 : 12.000 pluguri de tractoare, de diferite tipuri,
din care 3.400 în 1955; 6.000 cultivatoare diferite, din care 
2.000 în 1955 ; 5 500 mașini de semănat și plantat, de diferite 
tipuri, din care 2.400 în 1955 ; 1.450 cositori autopropulsate si
tractate, din care 840 în 1955 ; 3.200 secerători-Iegători, din care 
1.570 în 1955 : 3.600 combine pentru păioase, porumb și altele, 
din care 820 în 1955 ; 2.600 batoze pentru păioase, ierburi,
porumb și altele, din care 1.040 în 1955 ; 58.000 cîmpuri de
grape și diferite grape, din care 29.000 în 1955 ; 6.890 mot oare 
stabile, electrice și de schimb KD 35. din care 2.300 în 1955 :
2.400 camioane și turisme, precum și un mare număr de : des- 
miriștitoare, pompe destropit, mașini de împrăștiat îngrășăminte 
minerale și naturale, tocători de furaje, ateliere mobile, strun
guri, cisterne, butoaie metalice și altele conform specificației ce 
se va prezenta de Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

2. Să se fabrice și să se pună la dispoziția agriculturii în 
anii 1955-1956 — 180 grupuri electrogene de 25 și 30 
C.P, împreună cu tablourile de distribuție, 340 electrogenera- 
toare și cantitatea necesară de cablu electric pentru tractoare.

3. Să se fabrice în anul 1955 cantitatea de 7.000 tone piese 
de schimb pentru tractoare și 4.000 t. pentru mașini agricole, 
iar în anul 1956 pînă la 9.000 tone piese de schimb pentru 
tractoare și 5.800 t. piese pentru mașini agricole, metale fe
roase, țevi, scule și metale neferoase conform specificației șl 
în numărul cerut de Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

Să se îmbunătățească calitatea pieselor de schimb pentru 
tractoare și mașini agricole și să se stabilească prețuri unice 
de livrare.

4. Să se pună la dispoziția agriculturii în anii 1955-1956 can
titatea totală de 500 mii tone îngrășăminte minerale și 25.500 
tone diferite substanțe chimice pentru combaterea bolilor și 
dăunătorilor la plante și animale.

5. Să se pună la dispoziția Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii cantitățile necesare de pînză pentru secerători-legă- 
tori, saci, curele, sfoară de manila, precum și alte confecții 
din piele și bumbac.

6. în anii 1955 și 1956 să se mărească capacitatea de depozi
tare a bazelor de carburanți din sistemul Ministerului Industriei 
Petrolului, cu 9.300 tone.

7. Se vor aproviziona cu utilaj corespunzător pentru reparații
S.M.T.-urile, gospodăriile de stat și întreprinderile de reparații.

8. Pentru organizarea centrelor de închiriat mașini de pe 
lingă cooperativele de consum și pentru înzestrarea gospo
dăriilor colective, a întovărășirilor și a gospodăriilor indivi
duale țărănești se vor asigura următoarele cantități de mașini 
cu tracțiune animală și manuală : 85.000 pluguri, 60.000 grape 

cu colți, 22.000 cultivatoare, 10.000 semănători de cereale, 2.000 
tocători rădăcinoase, 3.500 cositori, 2.000 trioare, 2.000 vîntură- 
tori-sortatoare, 50.000 prășitori pentru lucrat intre rinduri, 
3.500 secerători simple, 60.000 vermorele, 400 autocamioane, 400 
mori cu ciocane, 2.000 greble mecanice, 900 tocători siloz, 800 
porzolatoare și 400 mașini de bătut porumb, precum și piesele 
de schimb necesare.

9. în scopul aprovizionării gospodăriilor agricole colective, 
întovărășirilor agricole și a gospodăriilor individuale țărănești, 
se recomandă Centrocoopului să organizeze în fiecare comună 
și sat mai mare desfacerea de pluguri, grape, cultivatoare, cosi
tori, secerători simple, sortatoare, plantatoare manuale pentru 
porumb, vermorele, prăfuitoare și alte mașini și unelte, precum 
ți piesele de schimb pentru astfel de mașini și unelte.

10. Pentru mărirea producției de îngrășăminte minerale să 
se construiască și să se dea în exploatare o uzină cu capaci
tate anuală de 200 mii tone îngrășăminte minerale și să se 
mărească producția de substanțe chimice necesare agricultura.

Vili. Investițiile și dezvoltarea 
construcțiilor

Asigurarea investițiilor și realizarea la timp și în cele mai 
bune condițiuni a construcțiilor reprezintă o condiție dintre 
cele mai importante pentru dezvoltarea producției agricole. în 
acest scop:

1. Se vor investi pentru dezvoltarea producției agricole vege
tale și animale. în anul 1955, suma de cca. 3.000 milioane lei, 
iar in anul 1956 suma de cca. 4.000 milioane lei.

2. Să se construiască și să se pună în exploatare in anii 
1955—1956 in stațiunile de mașini și tractoare numărul cores
punzător de ateliere, remize, măgării locuințe, grupuri sociale, 
clădiri administrative strict necesare si altele, care să asigure 
buna funcționare a Stațiunilor de Mașxni și Tractoare.

în 1955 să fie date in exploatare : 24 ateliere noi ți com
plecte, 20 de ateliere tip S3d.T, remize pentru 2300 tractoare, 
1.000 combine și batoze, precum și 46 remize pentru adăpostirea 
diverselor utilaje agricole, 37 măgării pentru piese de schimb 
și 60 depozite pentru carburanți.

Pentru asigurarea bunei cazări a muncitorilor și tehnicienilor 
să fie construite și date în expîcatare 84 locumțe colective. 538 
apartamente familiști, precum și numărul corespunzător 
de băi, cantine, clădiri administrative ș» altele.

3. în gospodăriile agricole ce stat în anii 1955—1956 să se 
pună în exploatare numărul coresțxm.âtoc de ateliere, remize, 
grajduri, sere fi diverse țipași de măgării precum și construcții 
sociale și administrative, din care in 1555 : 36 grajduri pen
tru vaci, 219 grajduri pentru tinere: bovin. M grajduri pentru 
cai. 70 saivane pentru oi. 570 hale ce ouat. în «cetey timp să 
se construiască ți să se dea in exploatare atei.—e me«-an:ce, 
depozite pentru carburanți, remize pentru mașini s* tractoare, 
magazii pătule, pivnițe, rrame, sere, precum ți 1750 aparta
mente familiști, 39 dormitoare comune, 10 grupuri sociale. Îm
preună cu băile, cantinele și crrseie necesare, cocfocm speci
ficațiilor Ministerului Agricultura *> Sd .zeultnru, in hm ta 
sumelor acordate la investiții pentru cocstrucții.

4. Ministerul ConstroctiOoe și Industriei Materialelor de Con
strucții să întocmească pește ?azi stabilit documentația teh
nică de proiectare și să 'neeapă ia trimestrul 'V al sondai 
1954 organizarea șantierelor petttmi ecistria .îa a 29 SMT-uri 
noi; să fie alocată suma necesară pentru începerea lucrărilor 
de construcție.

5. Pînă la finele anului 1954 se vor elabora și prezenta Consi
liului de Miniștri spre aprobare proiectele tip pentru princi
palele construcții agricole.

In scopul asigurării la timp a coestrurrtiJor în sertarul agri
col, toate ministerele cu sarcini de excc.ta.~e de uutiMLțâ 
agricole să fie obligate să ’momească la timp documeriîapa 
tehnică necesară ți să execute cu pctacitate recstror,_je pentru 
agricultură.

6. Ministerul Agriculturii ți Silviculturii să întărească ca 
cadre și utilaj întreprinderea sa de cccstrucțu ICAZ. sar ta 
regiunile cu volum mare de constructu să orgar arae mtrtțr.n- 
deri de construcții ți montaj pe prmc.ptuî gospodine; sori*' see

7. în scopul asigurării cit mai rapide cu locum re a nrsc- 
torilor, inginerilor ți tehnicienilor dm S.M.T. gespocăm agri
cole de stat și din alte întreprinderi și insti:.: — agrirese. se 
va dezvolta pe scară largă construirea de apartamente perso
nale. asigurindu-se in următorii 2-3 ani construcția a tei put_= 
6.000 apartamente personale de locuit in SM T. și a 1*MO case 
in gospodăriile egricole de stat.

8. Pentru realizarea la timp a cor-st: ucțiilor se vor erefee- 
ționa prefabricate, ca ferestre, uși ți altele. In eantMtfle ți cu 
specificațiile corespunzătoare. De astmenea. trebuie si se Ihrrrze 
sectorului agricol în anii 1955-1956 — 2500 t de artenie de 
metal pentru construcții, conform cu specif'.tstitle tehroce.

Pentru reducerea prețului de cost al canstnxțsei să se folo
sească pămintul presat ți elementele prefabricate din beton 
microporos și pământ presat pentru pereți și pardcsele, precum 
și alți înlocuitori.

9. In vederea organizării șantierelor, executării fundațiilor 
și aprovizionării cu materiale de construcții- să se aloce, la 
sfîrșitul trimestrului IV al fiecărui an s. in luna ianua-e avan
suri de 10—15’k din materialele necesare investițiilor arului 
următor.

10. Pentru prevenirea deteriorări: construcțiilor și * utilaje
lor agricole, Ministerul Finanțelor să acorde cu precădere și la 
timp fonduri pentru executarea reparațiilor capitale, din fon
dul general de amortisment.

11. Să se acorde o atentie deosebită executării lucrărilor de 
construcții in gospodăriile agricole coiectrve.

In acest scop se vor repartiza gospodăriilor agricole colective, 
din timp, credite și materiale de construcții necesare.

Unitățile de construcție, care au de executat lucrări pentru 
gospodăriile colective, să asigure din timp proiectele tip și 
executarea construcțiilor de bună calitate. Pentru lucrări de 
construcție mai simple, se recomandă gospodăriilor colective 
să organizeze brigăzi pentru executarea de construcții și să le 
repartizeze mijloacele de transport necesare.

12. Să se stabilească norme riguroase de amplasare a con
strucțiilor. astfel ca amplasarea să se facă pe teren neagricol, 
numai in cazuri excepționale să se admită amplasarea con
strucțiilor pe terenuri cultivable.

Să se țină seama de planurile de sistematizare și de regu
lile urbanistice, astfel incit să se ocupe numai suprafețele strict 
necesare.

13. Toate construcțiile care au aparținut Ministerului Agri
culturii și Silviculturii (camere agricole, ocoale agricole și 
silvice, puncte agricole și zooveterinare, școli, reședințe de 
trusturi și altele) să fie restituite Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, la cererea acestui minister.

IX. Măsurile pentru îmbunătățirea 
muncii S.M.T. și lărgirea mecanizării 

în producția agricolă
în scopul îmbunătățirii radicale a activității Stațiunilor de 

Mașini și Tractoare și ridicării nivelului mecanizării lucrărilor 
agricole se recomandă ca:

1. Nivelul mecanizării lucrărilor agricole să atingă în 1956 
cel puțin următoarele proporții: dezmiriștit 25 %, arături adinei 
de toamnă 30%, arături pentru însămînțări de toamnă 35%, 
prășitul porumbului 15% din suprafața totală însămînțată. Să 
se introducă pe scară largă mecanizarea lucrărilor de semănat 
în cuiburi așezate în pătrat, a porumbului, florii soarelui și 
plantatul cartofului; de asemenea, să se extindă recoltatul 
mecanic al cerealelor și plantelor furajere.

2. Odată cu lărgirea mecanizării lucrărilor agricole cu mij
loacele S.M.T.-urilor, să se folosească într-o măsură mult mai 
largă mașinile cu tracțiune animală; în acest scop Centro- 
coopul să înzestreze în anul 1955 toate centrele de închiriat 
mașini existente și să organizeze centre noi, astfel ca să cu
prindă toate comunele din țară.

3. Fiecare S.M.T. să posede atelier de reparație tip, numă
rul necesar de remize pentru păstrarea tractoarelor și mași
nilor agricole, locuințe pentru muncitori, băi, depozit de carbu
ranți, clădire administrativă, cantină și instalații de energie 
ți apă.

4. în scopul îmbunătățirii reparației tractoarelor și mași
nilor agricole în S.M.T.-uri trebuie ca :

a) Pentru 100 S.M.T.-uri să se asigure una uzină de repara
ții capitale ale motoarelor, reparația mașinilor-unelte, motoa
relor stabile, confecționarea utilajului de reparație, a dispozi
tivelor pentru atelierele S.M.T. și ale brigăzilor de tractoare ;

b) Să se profileze uzina din Medgidia pentru efectuarea de 
reparații capitale de tractoare și mașini agricole ;

c) Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice 
să organizeze reparația utilajului electric pentru camioane, 
tractoare și combine, motoare electrice și alt utilaj electric 
necesar sectorului agricol;

d) Ministerul Industriei Metalurgice și Construcției de Ma
șini și Ministerul Energiei Electrice și Industriei Electrotehnice 
să iabrice pentru S.M.T.-uri grupuri electrogene tip de 50 KW, 
cu tablourile de distribuție și aparatura respectivă.

e) Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor și 
Ministerul Agriculturii și Silviculturii să stabilească prețuri 
de vînzare unice a pieselor de schimb pentru tractoare și ma
șini agricole, precum și un preț plafon pentru reparația trac
toarelor, motoarelor și altor ansamble ;

f) Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea radicală a activității 
întreprinderilor de reparații a parcului de mașini agricole.

5. Să se extindă activitatea S.M.T.-urilor în ce privește me
canizarea lucrărilor care necesită un volum mare de muncă în 
toate sectoarele agriculturii, să se ridice gradul de responsabi- 
litate pentru îndeplinirea planurilor de prpducție la culturile 
agricole și să se ia măsuri pentru îmbunătățirea simțitoare a 
folosirii parcului de mașini și tractoare și îmbunătățirea orga- 
nizării muncii in brigăzile de tractoare.

Planurile de producție ale S.M.T.-urilor și brigăzilor de trac
toare să se considere îndeplinite numai cu condiția îndepli
nirii planului producției la hectar pe cîmpurile lucrate de
S.M.T. și a îndeplinirii planului privind încasarea plății în na
tură.

în scopul creării de condiții corespunzătoare de muncă și 
de viață pentru muncitorii brigăzilor de tractoare, se consideră 
necesar ca toate brigăzile din S.M.T. să aibă tabere de cîmp 
permanente.

6- Ministerul Agriculturii și Silviculturii va organiza îngri
jirea tehnică complexă și reparația tractoarelor și mașinilor 
arricoie. in perioada muncilor agricole, prin ateliere mobile, 
cu brigăzi speciale de muncitori pentru reparații.

7 Ministerul Agriculturii și Silviculturii:
a Să organizeze în toate S.M.T.-urile servicii de dispeceri, 

irr.roduc:ndu-se treptat comunicațiile prin radiostațiuni ;
b Să stabilească perioade medii între reparații pentru trac

toare și mașini agricole și să reexamineze normele de produc
te r. consumul de carburanți și piese de schimb, să elaboreze 
reguli tehnico-organizatorice privind exploatarea tehnică și 
efectuarea lucrărilor cu tractorul și să asigure introducerea 
lor in toate S.M.T.-urile în anul 1955.

: în scopul extinderii experienței înaintate în exploatarea 
j repara fia parcului de mașini și tractoare, să organizeze în 
ir : 1964-1956 un număr de 3 S.M.T. model.

• S - emul actual de plată in natură pentru lucrările exe- 
catote de S.M.T.-uri nu stimulează gospodăriile agricole colec- 

t L-::. irăiirlle agricole și gospodăriile individuale ale ță- 
t muncite n în aplicarea mecanizării agriculturii și în 

ssămrea producției la hectar.
Se consideră necesar să se treacă la apEcarea unor tarife 

naice pe ha.. diferenUase pe zcze. pe feluri de culturi și cate- 
?rr_ âe lucrări, _z:r:duclndu-se sistemul premial pentru stimu
larea de recolte mari.

? Săzse coc«.dere drept un* din cele mai importante sar- 
cmi. imb-uur-iure* în sALT.-uri a condițiilor de muncă ș: de 
trai pentru cadrele permareme de mecanizatori, recrutarea 
acestor cadre dintre cei mai buni colectiviști, întovărășiți și 
țărani muncitori cu gospodării agricole individuale, ridicarea 
sstKT.itieă a calificării lor, astfel incit ele să poată folosi cît 

dtn timp și mai productiv tehnica.
11 Sâ se dea o largă dezvoltare construirii locuințelor per- 

socizle pentru muncitori, personalul tehnico-ingineresc și func
ționar. cm S-M.T.-uri, sprijinindu-i cu creditele și materialele 
de construcție necesare.

11 Se va stabili pentru organele de conducere și tehnicienii 
din SMT- directori, mecanici șefi, agronomi șefi, mecanici și 
Âgrtr.i .-» d-speceri și contabili șefi, un spor la salariu pe cri
terii de activiste neîntreruptă la S.M.T.

X. Despre îmbunătățirea activității 
gospodăriilor agricole de stat

Da ti fiăxl Importanta deosebită a întăririi economice, orga- 
niza.-r.ee. a ecrpodărillor agricole de stat, se impune aplicarea 
următoarelor măsuri:

1. în următori: 2—3 ani să se stabilească profilul gospodăriilor 
agricole de țin!ndu-se seama de condițiile lor economico- 
naturale. Toate gospodăriile agricole de stat să devină gospodă
rii cu o dezvel ire m-uifilaterală, avind stabilite raporturi cores
punzătoare între diferitele ramuri de producție, cu o cit mai 
complectă folosire a terenurilor și a efectivului de animale, cu o 
mare productivitaie a muncii și cu o înaltă mecanizare a lu
crărilor agricole;

2. Să se mărească pînă în anul 1956 suprafața de teren ara
bil în gospodăriile agricole de stat, cel puțin pînă la 700.000 
ha, prin desțelenirea pășunilor și fînețelor puțin productive, 
iar suprafața însămînțată cu cereale și leguminoase pentru 
boabe Dină Ia 425.000 ha^ din care cea cu griu de toamnă pînă 
la 180.000 ha.

Să se asigure mărirea producției medii la hectar în gospodă
riile agricole de stat pină in anul 1957 la griul de toamnă 1.700 
kg., la orz de toamnă 1300 kg., la porumb 1.700 kg.

Să se asigure terminarea organizării teritoriului și întocmi
rii hărților solului in toate gospodăriile agricole de stat co
masate.

Este necesar ca gospodăriile agricole de stat să continue 
comasarea terenurilor agricole, prin efectuarea de schimburi 
liber consimțite cu proprietarii agricoli individuali.

Odată cu organizarea ramurilor de producție de bază să se 
stimuleze pe toate căile dezvoltarea ramurilor ajutătoare ale 
gospodăriilor agricole de stat (arbuști fructiferi, piscicultura 
etc.).

Să se asigure strângerea și introducerea în sol a tuturor în
grășămintelor organice existente în gospodărie.

Să se organizeze în toate gospodăriile agricole de stat In 
așa fel producerea de semințe de soi raionate, îneît să fie asi
gurată însămînțarea întregii suprafețe de cereale și culturi 
tehnice în 1956 numai cu semințe de soi.

Să se mecanlzeze în 1956 aratul, grăpatul, prășitul, dezmlriș- 
titul și semănatul pe întreaga suprafață a culturilor de cereale 
care poate fi lucrată cu tractoarele, recoltarea cu combinele, 
pînă la 90%, semănatul porumbului și florii soarelui prin me
toda în cuiburi așezate in pătrat cel puțin 75% din întreaga 
suprafață, recoltarea sfeclei de zahăr, a inului și a cinepei 
100% ; prășitul culturilor semănate în cuiburi așezate în pă
trat 100% și a celorlalte culturi prășitoare 90%.

3. Să se repartizeze in 1955 gospodăriilor agricole de stat 10.000 
tone îngrășăminte minerale, iar în 1956 — 12.000 tone ; de ase
menea să se repartizeze 4.860 tone insectofungicide și herbicide 
în anul 1955, iar 1956 — 5.300 tone.
* Să se asigure realizarea în gospodăriile agricole de stat pînă 
în anul 1956 o producție medie la hectar a cartofilor de vară 
pînă la 8.000 kg. ; a cartofilor de toamnă pînă la 13.000 kg. ; a 
verzei pînă la 20.000 kg.; a pătlăgelelor roșii pînă la 17.000 kg.; 
a cepei pînă la 9.000 kg. ; să mărească livrările legumelor către 
stat în 1956 pînă la 200.090 tone, cartofi pînă la 100.090 tone 
și semințe de legume pînă la 5.900 tone.

Să se mecanizeze plantarea cartofului în anul 1956 pe 90% 
din suprafața cultivată cu cartofi.

Să se asigure construirea a cel puțin 3 sere mari cu supra
fața de 15.000 m. p. fiecare și cel puțin 220.000 m. p. răsad

nițe noi. Să se extindă metoda producerii răsadurilor în ghi
vece nutritive, mărindu-se în anul 1956 cantitatea de legume 
timpurii livrate cu 1,5 ori față de 1953.

Să se organizeze în 15-20 gospodării agricole de stat produce
rea semințelor de legume și de cartofi rezistenți la rîia neagră.

4) Să se extindă în gospodăriile agricole de stat în anul 1956 
suprafața viilor pînă la 28.200 ha. și suprafața livezilor pină la
23.400 ha. Totodată să se complecteze golurile în livezi pe o 
suprafață de 14.000 ha. Producția viilor qu viță, altoită și soiu
rile hibride și locale să fie de cel puțin 4.500 kg. struguri la ha., 
iar la livezi, în medie de cei puțin 16,5 kg. fructe de fie
care pom.

Producția de vin să ajungă în anul 1956 pînă la 585.000 hl., 
producția de vițe ’altoite pină la 11 milioane bucăți, iar pro
ducția de pomi fructiferi circa 5.000.000 bucăți.

în anii 1955-1956, să se ridice pe spaliere toate pepinierele 
pentru obținerea portaltoilor, precum și toate viile.

Pînă în anul 1956 suprafața plantațiilor de căpșuni să se mă
rească pînă la 240 ha., iar suprafața arbuștilor fructiferi pînă 
la 250 ha.

5. Se recomandă Ministerului Agriculturii și Silviculturii :
a) Pentru asigurarea creșterii efectivului de vaci în gospodă

riile agricole de stat să se achiziționeze anual 5.000 /ițele în 
vîrstă de 1-2 ani.

b) Să se asigure în anul 1956 o producție medie de cel puțin
2.400 litri lapte la o vacă furajată, producția medie de lînă la 
oi cu lînă fină și semifină de 3,6 kg. la fiecare și la oi eu lină 
grosieră cîte 2,2 kg.

c) Să se mărească in anul 1956 cantitatea de lapte predată 
statului; pînă la 800.000 hl.; la lînă pînă la 2.000 tone. Să se 
organizeze îngrășarea porcilor în gospodăriile agricole de stat 
și să se mărească livrarea de porci îngrășați pentru carne, 
pînă la 160.000 capete în anul 1956, respectiv pînă. la 22,400 
tone greutate vie ; să se mărească livrările de carne pină la 
31.000 tone anual.

d) Să se îmbunătățească activitatea gospodăriilor agricole de 
stat' pentru creșterea animalelor de rasă, mărind considerabil 
productivitatea animalelor și efectivul de animale tinere pen
tru reproducție Să se complecteze toate gospodăriile agricole 
de stat cu reproducători de rasă de calitate superioară ;

e) Să se organizeze în mod raționa] baza furajeră, ținînd 
seama de asigurarea complectă a animatelor din gospodăriile 
agricole de stat cu cantitatea necesară ds nutrețuri Să se 
mărească producția la ha., la lucernă și trifoi -pentru fin din 
culturile vechi, Cel puțin pînă la 4.200 kg. pe ha , pentru ier
buri anuale — pînă la cel puțin 3.200 kg. ; pentru rădăcinoase 
la cel puțin 24.000 kg.; pentru culturi de siloz — 25.000 kg.; 
sâ se asigure pregătirea și administrarea rațională a furajelor;

f) in scopul măririi resurselor furajere, după culegerea cul
turilor timpurii să se facă însămînțarea repetată în miriște 
pentru mărirea producției de nutrețuri verzi, ’suprafața lor 
ajungînd în anul 1956 pînă la 45.000 hă ;

g) Să se mecanizeze pînă în anul 1956 principalele lucrări 
legate de producerea furajelor, de hrănirea și îngrijirea ani
malelor.

6. Pentru folosirea mai rațională a deșeurilor industriei ali
mentare, să se organizeze în 1954—1955 o producție mărită de 
brichete furajere și furaje combinate.

7. Să se îmbunătățească modul de utilizare a parcultti de 
mașini și tractoare de la gospodăriile agricole de stat ; sS se 
asigure-îndeplinirea normelor de lucru de către ’toii"tractoriștii 
și mecanicii; să se organizeze buna îngrijire tehnică a tractoa
relor, combinelor și a mașinilor agricole.

Să se organizeze la fiecare gospodărie agricolă de stat un 
atelier cu utilaj tip de mașini și unelte, iar în perioada de vară 
să se organizeze ateliere mobile.

Avind în vedere lipsa de piese și nerentabilităteă în exploa
tare. se consideră necesară Înlocuirea treptată la lucrările de 
cîmp, pe măsura uzării lor, a tractoarelor Fordson, Lânz, 
Hancmag și alte tipuri învechite, existente în gospodăriile 
agricole de s’.at, răminînd ca aceste tractoare să tie folosite 
mai departe la lucrări ușoare pe măsura capacității lor.

8. Să se repartizeze gospodăriilor agricole de stat in perioada 
1955—1956 un număr de 1.870 tractoare, 323 combine, pentru 
cereale, 1.180 combine pentru alte culturi, 1.050 autocamioane, 
1830 pluguri de tractor, 34.700 grape complexe, 600 cultiva
toare cu tracțiune mecanică, 830 semănători cu tracțiune me
canică, 450 secerători cu tracțiune mecanică, 350 greble me
canice, 570 selectoare de cereale, 160 agregate, de muls, 170 
km. linie decauville pentru ferme zootehnice împreună cu va
goanele respective, adăpători automate cu țevi și rezervoare 
de apă pentru un număr de 16.500 vaci și 11.400 scroafe, 1.700 
diferite mașini pentru prelucrarea metalelor și diverse alte 
mașini și utilaj.

9. Să se elalwreze planul de electrificare a gospodăriilor 
agricole de stat pentru viitorii 2—3 ani în vederea folosirii 
energiei electrice în procesul de producție.

10. Să se asigure îndeplinirea planului de construcții în anii 
1954—1956 in special pentru locuințe, ateliere mecanice și con
strucții zootehnice, dindu-se întiietate construcțiilor legate de 
producție.

11. Pentru lărgirea atribuțiilor directorilor de gospodării 
agricole de stat, să se reducă numărul indicilor din planurile 
de producție și financiare; să se permită directorilor G.A.S. 
să organizeze în mod independent pe răspundere proprie, din 
fondurile generale ale gospodăriilor de sub conducerea lor, 
ramuri suplimentare de producție.

In vederea reducerii prețului de cost, se vor lua măsuri 
ocată cu întocmirea planurilor de producție ale gospodăriilor 
agricole de stat, să se stabilească și costul de producție pla
nificat pentru fiecare produs în parte.

Să se întărească controlul departamental-financiar și de pro
ducție al activității trusturilor și G.A.S.-urilor.

12. Avind în vedere necesitatea păstrării și refacerii la timp 
a fondurilor de bază ale G.A.S.-urilor, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii și Ministerul Finanțelor vor asigura calcula
re s s: vărsarea ia timp de către G.A.S.-uri a cotelor de amor- 
t:>ment Ia conturile speciale de la bancă, precum și utilizarea 
acestor cote numai pentru refacerea bunurilor G.A.S.-urilor 
și îndeosebi pentru reparații capitale.
, 13. Să se încadreze toate G.A.S.-urile cu tehniciem de ca
lificare superioară și medie. In funcțiile de conducere să fie 
repartizate elemente care posedă studii agricole de specialitate, 
sau practicieni cu cunoștințele necesare în domeniul agri
culturii.

14 Ministerul Comerțului Interior și Centrocoopul să ia mă
suri pentru mărirea numărului de unități comerciale în G.A.S.- 
uri (magazine, chioșcuri) și îmbunătățirea aprovizionării sa- 
lariaților din G.A.S.-url cu mărfuri de larg consum.

XI. Activarea organizatorico~econnmir.ă 
a gospedăriilor colective și întovărășirilor 

agricole
Tn munca de consolidare organizatorico-economică a gospo

dăriilor agricole colective și a întovărășirilor agricole au fost 
realizate unele succese.

Gospodăriile agricole colective și întovărășirile agricole nu 
folosesc însă nici pe departe posibilitățile mari de care dispun 
pentru mărirea producției agricole, /pentru dezvoltarea gospo
dăriei obștești și ridicarea nivelului material al membrilor gos
podăriilor colective și ai întovărășirilor agricole.

De aceea este necesar ca :
1, Organele și organizațiile de partid și organele de stat 
a) Să dea o atenție mult mai mare decît pînă acum muncii 

de consolidare organizatorico-economică a întovărășirilor agri
cole, formă a cooperației de producție accesibilă unor mase 
largi de țărani muncitori; să ducă muncă politică de lămu
rire și convingere a țăranilor muncitori pentru înființarea de 
noi întovărășiri agricole, precum și de asocieri simple de coo
perare în producție, ca: asociații pentru cultura sfeclei de 
zahăr, cultura bumbacului, tutunului, legumelor și altele, care 
dau posibilitatea folosirii muncii mecanizate, sporesc produc-

(Continuare in pag. 3-a),
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țla și veniturile țăranului muncitor și îl conving de superiori
tatea și avantajele muncii în comun a pămîntului?

b) Să ia măsuri ca în fiecare gospodărie agricolă colectivă, 
cu peste 500 ha. teren, să fie un inginer agronom retribuit de 
către S.M.T.; în ce privește celelalte gospodării colective și în
tovărășirile agricole tehnicienii de la circumscripțiile agro- 
zoo-veterinare să răspundă direct de îndrumarea tehnică a 
muncii agricole.

2. Ministerul Agriculturii și Silviculturii și comitetele execu
tive regionale și raionale să intensifice munca pentru or
ganizarea teritoriului și introducerea asolamentelor raționale 
în gospodăriile colective. In anul 1955 să se execute organiza
rea teritoriului și introducerea asolamentelor în 250 gospodării 
colective, iar în anul 1956, în 350. De asemenea, să ia măsuri 
ca în toate gospodăriile agricole colective să fie introdusă o 
justă rotație a culturilor.

3. Cu începere din 1955 să se introducă plata suplimentară 
în natură și în bani a muncii colectiviștilor pentru depășirea 
sarcinilor de plan stabilite, în vederea obținerii de recolte 
ridicate la culturile agricole și de producții mari la animale.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, comitetele regio
nale și raionale de partid și comitetele executive ale sfaturi
lor populare sînt obligate să îmbunătățească radical îndruma
rea gospodăriilor colective în organizarea muncii, consolidarea 
brigăzilor de producție, repartizarea echipelor din cadrul bri
găzilor pe culturi tehnice și prășitoare, legume, cartofi, livezi 
și vii, pentru întărirea disciplinei în muncă și participarea 
activă a membrilor gospodăriilor colective la producția ob
ștească.

Se recomandă ridicarea minimului obligator de zile-muncă 
pentru gospodăriile colective din zonele de culturi tehnice, le
gumicole, viticole, pînă la 100 zile-muncă pe an pentru fiecare 
membru al gospodăriei colective capabil ds muncă.

5. Să se asigure un control sistematic și permanent asupra 
respectării statutului, menit să pună capăt oricăror încercări de 
încălcare a prevederilor statutului, de risipire a pămîntului și a 
avutului obștesc, de cheltuiri iiejuste a zilelor-muncă ; să 
ajute conducerile gospodăriilor agricole colective în mărirea 
avutului obștesc și a fondurilor indivizibila, în procurarea in
ventarului, în executarea construcțiilor, în dezvoltarea tuturor 
ramurilor de producție și mărirea veniturilor bănești.

6. Să se stabilească un control sistematic asupra folosirii 
fondurilor indivizibile și creditării gospodăriilor colective, 
ținîndu-se seama de necesitățile reale și de mijloacele proprii 
ale gospodăriilor, precum și asupra acoperirii creditelor acor
date gospodăriilor colective și întovărășirilor agricole.

7. în legătură cu volumul mare al creditelor acordate agricul
turii, se consideră necesară înființarea unei Bănci pentru cre
ditarea agriculturii, „Banca Agricolă", care să-și înceapă acti
vitatea de la 1 ianuarie 1955.

8. Să se ia măsuri pentru organizarea unui control perma
nent asupra executării lucrărilor de construcții în gospodăriile 
colective și să se acorde sprijin gospodăriilor colective în sta
bilirea obiectivelor de construit și amplasării lor.

Să se asigure repartizarea materialelor necesare pentru con
strucții în gospodăriile agricole colective.

9. Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea evidenței contabile 
operative și a dărilor de seamă anuale în gospodăriile colec
tive. recomandîndu-se micilor gospodării agricole colective să 
folosească evidența contabilă după sistemul simplu. Se va sim
plifica formularistica actuală de planificare a producției și de 
finanțare.

10. Pentru îmbunătățirea valorificării produselor agricole de 
către gospodăriile agricole colective și întovărășirile agricole 
direct pe piețele orașelor. și în centrele muncitorești, să se 
amenajeze gherete și să se repartizeze inventarul necesar (cîn- 
tare, vase, ș.a.m.d.).

11. S.M.T.-urile să acorde un ajutor tot mai mare gospo
dăriilor colective și întovărășirilor agricole nu numai în exe
cutarea lucrărilor cu tractoare și mașini, ci și la organizarea 
muncii, la repartizarea veniturilor, introducerea asolamentelor 
raționale, la introducerea cuceririlor științei și tehnicii înain
tate în producția agricolă.

S.M.T.-urile să poarte răspunderea îndeplinirii planului de 
producție la gospodăriile colective pe care le deservesc.

XII. Cointeresarea materială a țărănimii 
muncitoare în creșterea producției

agricole
Pentru a stimula eforturile țărănimii muncitoare de a spori 

producția agricolă, de a livra cantitățile de produse contractate 
și obligatorii și de a vinde în piețe, tîrguri și oboare cantități 
cit mai mari de produse agro-alimentare, se consideră necesar ca:

1) Incepînd din anul 1955 să se îmbunătățească sistemul de 
contractare a laptelui și a lînii, prin micșorarea numărului de 
categorii de gospodării agricole, astfel îneît țăranii muncitori 
6ă fie stimulați la creșterea unui număr cît mai mare de ani
male.

2) Să se renunțe la sistemul de calculare a Impozitului agri
col după venit, treeîndu-se, cu începere din anul 1955, la cal
cularea impozitului agricol pe hectar.

3) Să se îmbunătățească sistemul de contractare a culturilor 
tehnice, punîndu-se la bază principiul cointeresării ma
teriale a producătorilor la extinderea suprafețelor însămînțate, 
la obținerea recoltelor bogate și la predarea întregii producții 
contractate.

Să se prevadă în noile condiții de contractare a culturilor 
tehnice îmbunătățirea sortimentului de mărfuri industriale, 
între care și mijloace de producție ca: pluguri, prășitoare, 
grape, cositoare, semănători etc.; de asemenea să se prevadă 
în contracte vînzarea către producători a porumbului, griului, 
orzului și ovăzului, astfel ca acești cultivatori să-și asigure 
cerealele pentru alimentația lor și furajele pentru animale.

Să se îmbunătățească actualul sistem de contractare și achi
ziții a legumelor și cartofului, fixîndu-se prețuri diferențiate 
pentru culturile principale pe sezoane de producție și dîndu-se 
sprijin producătorilor de a-și valorifica la piață produsele 
legumicole și cartofii.

XIII. Despre cadre și învățămîntul agricol
Pentru asigurarea îndeplinirii măsurilor prevăzute în direc

tivele de dezvoltare a agriculturii în următorii 2—3 ani se 
Impune îmbunătățirea sistemului de pregătire a cadrelor de 
specialiști în agricultură și justa lor folosire în producție.

1. Să se considere ca urgentă profilarea învățămîntului 
agricol superior, mediu și profesional.

a) Să se revizuiască facultățile existente din institutele de 
învățămînt superior agricol, desființîndu-se secțiile cu o spe
cializare îngustă și asigurîndu-se pregătirea specialiștilor cu 
profil larg.

Inginerii agronomi specializați în producția plantelor, pedo
logie, selecție etc., necesari institutelor de învățămînt și insti
tutelor de cercetări științifice, să fie pregătiți din rîndurile 
inginerilor agronomi cu profil larg, prin cursuri de aspirantură 
și cursuri speciale.

Să se stabilească pentru tinerii specialiști în agricultură, care 
termină școlile agricole superioare și medii, o durată de muncă 
de trei ani direct în producție.

b) Specialiștilor și tehnicienilor din agricultură, care lu
crează nemijlocit în producție, să li se asigure condițiile mate
riale, loturi și credite pentru construirea de locuințe și orga
nizarea de gospodării personale.

c) Să se revizuiască rețeaua de școli agricole medii pentru 
pregătirea specialiștilor în agricultură cu calificarea medie, 
asigurîndu-se capacitatea de școlarizare în raport cu. cerin
țele agriculturii.

d) Să se îmbunătățească redactarea și editarea manualelor 
didactice pentru învățămîntul agricol, dîndu-se o deosebită 
atenție conținutului științific și expunerii didactice.

2. Incepînd cu anul școlar 1954—1955, să se asigure primirea 
în institutele de învățămînt agricol; în fiecare an, a cel puțin 

1.600 studenți, Iar în școlile agricole medii, cel puțin 4.800 
elevi la cursuri cu frecvență și cîte 1.000 de studenți și elevi 
la cursuri fără frecvență.

Să se îmbunătățească simțitor munca didactică și practica 
de producție la școlile agricole profesionale cu durata de 
doi ani.

Să se lărgească în școlile din sistemul Ministerului Invăță- 
mîntului, care funcționează în mediul rural, cunoștințele agro
nomice și să se introducă în manualele acestor școli cunoștin
țe de agronomie corespunzătoare nivelului claselor respective.

3. Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea bazei tehnico-ma- 
teriale a institutelor de învățămînt agricol. In acest scop să 
se prevadă fonduri de investiții pentru lucrările de construc
ții, de înzestrare cu utilaj de laborator și cu mașini și unelte 
agricole.

Gospodăriile didactice experimentale ale institutelor agri
cole și ale școlilor agricole medii și profesionale să fie trans
formate în gospodării agricole model.

4. Să se lichideze metoda nejustă a folosirii specialiștilor din 
agricultură în munci administrative, în timp ce S.M.T.- 
urile, gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole colec
tive, întovărășirile agricole și circumscripțiile agronomice, 
zootehnice și veterinare sînt lipsite de cadre de îndrumare 
tehnică.

5. Complectarea cu cadre de specialiști a S.M.T.-urilor, gos
podăriilor agricole de stat, gospodăriilor agricole colective și 
circumscripțiilor agro-veterinare, să se facă din rîndul absol
venților școlilor superioare șl medii, din rîndul cadrelor exis
tente la raioane, prin justa lor repartizare.

Ministerele și departamentele să prezinte Consiliului de Mi
niștri liste complecte ale inginerilor, zootehniștilor, medicilor ve
terinari, inginerilor agronomi, horticoli și viticoli, ale specia
liștilor în agricultură cu studii superioare și medii, urmînd ca 
aceștia să fie eliberați de actualele lor funcții, dacă nu lu
crează în specialitatea lor, sau într-o funcție de conducere 
hotărîtă de partid și guvern, pentru a fi încadrați în S.M.T.-uri, 
gospodării agricole de stat, gospodării agricole colective, cir
cumscripții agro-zoo-veterinare. Să se interzică de a se încre
dința specialiștilor în agricultură munci în alte ministere și 
instituții, fără avizul Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

6. Să se ia măsuri pentru îmbunătățirea retribuirii specia
liștilor din agricultură care lucrează direct în producție, sau 
în școlile agricole medii și școlile profesionale tehnice.

7. Pentru stimularea activității organizatorice și creatoare a 
oamenilor muncii din agricultură, să se instituie premii și să 
se decearnă ordine, medalii și titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" acelora care vor realiza indicii inalți de producție 
agricolă, aprobați de Consiliul de Miniștri.

Să se instituie pentru specialiștii din agricultură titlurile ono
rifice ! „agronom emerit", „zootehnist emerit", „medic veterinar 
emerit", „viticultor emerit", „pomicultor emerit" etc. care se 
vor decerna pentru realizări deosebite în muncă.

Pentru asigurarea necesarului de cadre în S.M.T., G.A.S., 
G.A.C. și întovărășiri:

8. Ministerul învățămîntului, Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii și sfaturile populare regionale să organizeze pregă
tirea unul număr de 9.500 tractoriști în anul 1954—1955 și 
10.000 în anul 1955—1956 ; în anul 1954—1955 — 2.000 șefi de 
brigadă și 2.200 în anul 1955—1956 ; în anul 1954—1955 — 500 
mecanici combineri pentru autocombine și 900 în anul 1955— 
1956 ; să organizeze 43 școli profesionale complexe de meca
nizare a agriculturii cu un număr anual de 10.000 cursanți 
tractoriști și 2.000 șefi de brigadă.

9. Să se organizeze pe lîngă Institutul Agronomic București 
cursuri pentru directorii S.M.T., care n-au studii speciale; 
să organizeze pe lîngă Facultatea de mecanizare a acestui 
institut o secție specială pentru directorii și mecanicii șefi de 
ia S.M.T., care au studii medii;

Să încadreze la S.M.T. un număr de ingineri-mecanici din 
rîndul tinerilor specialiști absolvenți al institutelor de învă
țămînt superior agricol.

Să se mărească numărul de studenți la facultățile de meca
nizare a agriculturii și la facultatea de zootehnie.

10. Să se organizeze pe lîngă școala tehnică medie de meca
nizare din Călărași, pentru directorii și mecanicii din S.M.T. 
care n-au studii tehnice specializate, dar care au 7 clase ele
mentare sau studii asimilate acestora, o secție cu durata șco
larizării de 2 ani, pentru însușirea cunoștințelor de studii teh
nice medii.

De asemenea să se organizeze pe scară largă învățămîntul 
fără frecvență pentru muncitorii din S.M.T.

11. Se vor lua măsuri pentru a organiza școli de 1 an șl 2 
ani pentru pregătirea și specializarea directorilor de G.A.S., a 
șefilor de secții (ferme) și a contabililor, precum și cursuri de 
10 luni pentru pregătirea brigadierilor din toate specialitățile.

Organizarea pe lîngă institutele de agricultură de cursuri de 
trei luni pentru specializarea tehnicienilor cu studii superioare 
care lucrează în G-A.S.-uri, astfel îneît fiecare tehnician să 
poată urma aceste cursuri.

12. Să se controleze în mod sistematic organizarea învăță
mîntului in școlile agricole pentru pregătirea și specializarea 
cadrelor de conducere a gospodăriilor agricole colective, să se 
întărească aceste școli cu cadre didactice calificate, să fie do- 
rate cu terenuri și să li se asigure utilaj și mașini agricole 
necesare.

XIV. Despre îmbunătățirea activității 
științifice în domeniul agriculturii

Oamenii de știință care lucrează pe tărîmul agriculturii au 
avut în munca de cercetare științifică realizări însemnate. 
Cercetătorii din institutele de cercetări științifice I.C.A.R., I.C.Z. 
șl celelalte institute și stațiunile experimentale ale Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii leagă din ce în ce mai mult 
activitatea lor de cerințele practicii. Față de rolul științei 
în agricultură și de condițiile create cercetării științifice 'ie 
către regimul democrat-popular, oamenii de știință mai au încă 
mult de făcut pentru a răspunde sarcinilor mari puse de nece
sitățile dezvoltării agriculturii noastre.

Ministerul Agriculturii și Silviculturii și Academia R.P.R. nu 
au pus în valoare întreaga capacitate de creație a tuturor oa
menilor de știință cu o îndelungată experiență; nu sînt pro
movate și stimulate cu hotărîre în munci de cercetare științifică, 
agricolă șl zootehnică, cadrele tinere.

In ultimii ani, Academia R.P.R., I.C.A.R., I.C.Z. au organizat 
puține dezbateri în care să se desfășoare schimbul liber de pă
reri cu privire la problemele științifice de bază pe care le ri
dică dezvoltarea agriculturii.

Institutele de cercetări științifice și institutele de învățămînt 
superior agricol colaborează slab cu gospodăriile agricole so
cialiste și individuala, cu S.M.T.-uri, iar o parte din tematica 
lor nu este suficient legată de problemele practicii agricole.

Cercetarea științifică a unor probleme importante pentru în
treaga economie națională, cum sînt: zonarea speciilor de 
plante și animale, cultivate și crescute în Romînia ; raionarea 
soiurilor de plante și a raselor de animale; problema asola
mentelor din stepă și silvo-stepă și a solei înierbate, studiul 
valorificării Deltei Dunării sub raport agricol-zootehnic, și pis
cicol, precum și problemele de viticultură, pomicultură, se des
fășoară lent și nesatisfăcător.

Pentru a pune în valoare rezultatele obținute de cercetătorii 
științifici și pentru a le da condiții tot mai bune pentru crea
rea de noi soiuri de plante și rase de animale, cît și pentru 
elaborarea de noi metode agro-zootehnice și de organizare a 
muncii, să se ia următoarele măsuri:

1. Activitatea de cercetare științifică în agricultură să fie 
îndrumată în întregime spre rezolvarea problemelor ce decurg 
din directivele de dezvoltare a agriculturii.

2. Să se intensifice munca de cercetări științifice în institu
tele de învățămînt agricol superior și să se extindă munca de 
experimentări științifice la școlile agricole medii.

3. Pentru extinderea mecanizării și electrificării proceselor de 
producție vegetală și animală, să se ia măsuri de îmbunătă
țire a planurilor tematice și a metodelor de lucru ale Institutu
lui de mecanizare și electrificare a agriculturii, realizîndu-se 

o legătură strînsă cu S.M.T.-urile, centrele mecanice, gospo
dării agricole de stat și gospodăriile colective.

Să se lărgească rețeaua de stațiuni experimentale ale acestui 
Institut în vederea stabilirii celor mai bune tipuri de mașini 
și tractoare necesare agriculturii țării noastre și punerii în 
practică a inovațiilor în domeniul mecanizării agriculturii.

Să se ia măsurile necesare pentru terminarea la timp a con
strucției și instalațiilor Institutului de cercetări pentru meca
nizarea și electrificarea agriculturii.

4. Să se transforme Institutul de patologie și igienă animală, 
reorganizîndu-se ca Institut de cercetări veterinare.

5. Să se organizeze la începutul anului 1955 un Institut de 
cercetări viticole și pomicole,

6. Să se înzestreze cu mașini și laboratoare și să se încadreze 
cu personal toate institutele de cercetări agricole și silvice ale 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii și stațiunile experi
mentale și să se creeze condiții materiale-tehnice necesare cer
cetărilor științifice în institutele de învățămînt agricol superior 
și școlilor medii tehnice agricole.

7. Pentru coordonarea și îmbunătățirea muncii institutelor de 
cercetări agricole și pentru dezvoltarea științelor agricole, Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, în colaborare cu Academia 
Republicii Populare Romine, va prezenta pină la data de 1 
ianuarie 1955 proiectul de statut și planul de organizare a Aca
demiei de Științe Agricole.

8. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, împreună cu Aca
demia R.P.R., va lua măsuri pentru studierea noilor metode 
privind lucrarea pămîntului și însămînțările, elaborate de Te- 
renti S. Malțev, și pentru stabilirea sistemului tehnico-orga- 
nizatoric necesar introducerii și aplicării lui în practica agri
colă, ținînd seama de condițiile țării noastre.

XV. Despre îmbunătățirea propagandei
agricole

1. Dezvoltarea agriculturii cere studierea, sintetizarea, 
popularizarea și introducerea în practica agricolă a realizări
lor științei și a experienței înaintate a fruntașilor în producție.

Propaganda agricolă și dezvoltarea cercetărilor științifice tre
buie să devină una din principalele metode de îndrumare și 
dezvoltare a agriculturii, căreia Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, Ministerul Culturii, organizațiile de partid, sfaturile 
populare și celelalte organe de stat și obștești să-i consacre o 
parte importantă din activitatea lor.

2. Să se considere ca o sarcină de cea mai mare însemnătate 
popularizarea agrominimului și a zoovetminimului, precum șl 
organizarea și extinderea cursurilor agricole și a seminariilor 
de masă, pentru țăranii muncitori.

Să se asigure funcționarea în bune condiții a cursurilor agro
zootehnice de 3 ani, fără scoaterea din producție, organizate 
pentru țăranii muncitori.

Să se organizeze în toate comunele loturi demonstrative, 
cursuri agro-zootehnice de scurtă durară șl seminarii pe pro
bleme agricole și zootehnice specifice raioanelor și comunelor 
respective ; să se organizeze pe scară largă cercuri agrotehnice, 
convorbiri ale fruntașilor în producția agricolă, însoțite de de
monstrații practice, lecții la cămine culturale etc.

3. Să se îmbunătățească editarea broșurilor, planșelor, afi
șelor, placardelor, foilor volante și altor forme de literatură 
agricolă.

Să se îmbunătățească simțitor propaganda agricolă prin ra
dio și să se organizeze audieri colective de lecții și conferințe 
radiodifuzate.

Să se intensifice realizarea de filme și diafilme pentru popu
larizarea științei și practicii agricole.

4. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Ministerul Culturii 
și Centrocoopul să îmbunătățească radical difuzarea literaturii 
agricole Ia sate.

5. Să se organizeze pe scară largă vizitarea institutelor știin
țifice, a stațiunilor experimentale și a loturilor demonstrative 
de către țăranii muncitori și lucrătorii din S.M.T. și gospo
dării agricole de stat. Să se organizeze expoziții agricole re
gionale și raionale pentru popularizarea metodelor înaintate de 
muncă șl a rezultatelor obținute în agricultură.

6. Să se acorde o atenție deosebită îmbunătățirii conținutului 
ziarelor și revistelor agricole și lărgirii cercului de colabora
tori din rîndurile specialiștilor și ale fruntașilor în producția 
agricolă.

7. Presa centrală și locală de partid să-și îmbunătățească 
continuu tratarea calificată a problemelor agriculturii, munca 
de popularizare a metodelor agrotehnice înaintate și a frunta
șilor din agricultură, să desfășoare o activitate largă de popu
larizare a prezentelor directive și de mobilizare a oamenilor 
muncii de la orașe și sate pentru realizarea sarcinilor trasate ; 
să-și dezvolte necontenit rolul organizator în lupta partidului 
pentru întărirea alianței clasei muncitoare cu țărănimea mun
citoare și transformarea socialistă a agriculturii,

Organele centrale și regionale de partid să asigure selecțio
narea unor cadre redacționale din rîndurile specialiștilor cu 
studii superioare de învățămînt agricol.

XVI. Despre îmbunătățirea muncii de 
îndrumare și conducere a agriculturii

Munca de îndrumare și conducere a agriculturii de către Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii și organele locale nu este 
încă la nivelul sarcinilor crescînde care stau în fața agricul
turii. De aceea este necesar ca:

1. Să se ridice în mod simțitor nivelul muncii în aparatul agri
col central, asigurîndu-se îndrumarea și conducerea mai con
cretă și operativă a agriculturii, realizîndu-se o legătură directă 
și permanentă cu unitățile agricole de producție. Să se îmbună
tățească munca de planificare și organizare a producției, prin 
eliminarea centralismului exagerat, lărgindu-se drepturile și 
mărind răspunderea colectivelor de conducere a unităților de 
producție agricolă.

Să se promoveze în funcții de conducere elemente bine pre
gătite profesional și cu atitudine justă față de muncă.

Să se întărească sistemul de control preventiv și de fond, per
manent și concret, asupra tuturor unităților Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, în special asupra gospodăriilor agricole 
de stat și a S.M.T.-urilor, asigurîndu-se disciplina de stat.

2. Pentru deservirea agronomică, zootehnică și veterinară mai 
bună a agriculturii, să se extindă rețeaua de circumscripții 
agro-zoo-veterinare, în așa fel ca numărul acestor circumscrip
ții să ajungă în anul 1955 la 1.225 și în 1956 la 1.400.

3. Toți agronomii șefi ai secțiilor agricole raionale, agrono
mii șefi ai S.M.T.-urilor și ai gospodăriilor agricole colective, 
să fie incluși în nomenclatura Ministerului Agriculturii și Sil
viculturii.

4. Pentru întărirea răspunderii în muncă și organizarea rațio
nală a producției agricole, să se asigure stabilitatea în funcție 
a cadrelor de conducere și a celor tehnice din gospodării de 
stat, S.M.T., stațiuni experimentale și alte unități ale Minis
terului Agriculturii și Silviculturii.

Să se pună capăt vînturării cadrelor dintr-un loc în altul, 
practică ce duce la dezorganizarea producției și subminarea 
răspunderii.

5. Să se interzică organizațiilor de partid, sfaturilor populare 
și organelor agricole locale de a folosi pe specialiștii agricoli 
la munci care îi împiedică de a îndeplini obligațiile lor de 
organizare și îndrumare tehnică a producției agricole.

6. Să se considere că inginerii agronomi din S.M.T.-uri, gos
podării agricole de stat, poartă răspunderea personală în deser
virea permanentă agro-zootehnică și veterinară a unităților 
în care lucrează, în întărirea economico-organizatorică a aces
tora și în realizarea planurilor lor de producție, alături de 
întregul colectiv de conducere.

7. In scopul îmbunătățirii muncii de îndrumare a agriculturii 
de către sfaturile populare comunale, să se stabilească pe lîngă 
posturi de tehnicieni agronomi și posturi de zootehnicieni în lo
cul posturilor de agenți agricoli și veterinari existente în prezent. 
In aceste posturi se vor numi, de regulă, elemente cu studii agro
nomice, zootehnice șl veterinare medii, tehnicieni sau absolvenți 

ai școlilor profesionale agricole sau elemente special pregă
tite la cursuri corespunzătoare.

8. Să se studieze condițiile agricole în raioanele de deal șl 
de munte și să se ia măsuri deosebite pentru dezvoltarea creș
terii animalelor, îmbunătățirea pășunilor și fînețelor, dezvol
tarea culturii pomilor fructiferi, a cartofului și a legumelor, 
precum și a industriei casnice, prin folosirea materialelor locale.

Să se considere necesară aplicarea diferențiată în aceste raioane 
a măsurilor agrotehnice și de așezare a impozitelor și a cote
lor obligatorii către stat.

XVII. Despre sarcinile altor ministere 
și instituții centrale în dezvoltarea 

agriculturii
în activitatea Ministerului Industriei Metalurgice și Construc

țiilor de Mașini, a Ministerului Construcțiilor și Industriei 
Materialelor de Construcții, a Ministerului Industriei Lem
nului și Celulozei, a Ministerului Comerțului Interior, a Minis
terului Finanțelor, a Comitetului de Stat al Planificării,. în ac
tivitatea altor ministere și organe economice* centrale și ^co
mitetelor executive ale sfaturilor populare, încă nu s-a făcut 
cotitura necesară față de problemele agriculturii.

Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Finanțelor pre
cum și ministerele cu sarcini pe linia producției industriale 
necesare agriculturii ca și instituțiile ce răspund de prelucrarea 
și valorificarea produselor agricole (industria ușoară, comerț- 
cooperație) să considere că îndeplinirea la timp și la un înalt 
nivel calitativ a sarcinilor prevăzute în directivele cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în următorii 2-3 ani, ca și cele care 
rezultă indirect din aceste directive, drept sarcini de mare 
importanță, întrucît de obținerea unui avînt în producția agri
colă depinde aprovizionarea îndestulătoare a populației mun
citoare cu produse agro-alimentare și a industriei alimentare și 
ușoare cu materii prime.

XVIII. Despre sarcinile organelor 
și organizațiilor de partid

Realizarea cu succes a sarcinilor prevăzute în aceste _ direc
tive depinde, în primul rînd, de însușirea lor temeinică de 
către toți membrii și candidații de partid și de desfășurarea 
unei largi și susținute munci politice și organizatorice din par
tea tuturor organelor și organizațiilor de partid.

1. Organizațiile de partid de la sate, comitetele raionale și 
regionale ale partidului, sfaturile populare comunale, raionale 
și regionale trebuie să organizeze introducerea metodelor, îna
intate și a tehnicii noi în producția agricolă. Se va desfășura 
larg întrecerea în S.M.T.-uri și gospodării de stat, ^gospodarii 
agricole colective si întovărășiri, între comune și între sate, 
precum și între țăranii muncitori cu gospodării individuale, 
pentru ridicarea producției la hectar și a producției animale. 
In întreaga lor activitate, organizațiile de partid de la sate tre
buie să se sprijine pe un larg activ fără de partid, pe munci
torii și tehnicienii din agricultură, pe țăranii muncitori frun
tași ai recoltelor bogate și ai producției animale ridicate, pe 
țăranii muncitori care activează perseverent pentru transfor
marea socialistă a agriculturii.

2. Se atrage din nou atenția că transformarea socialistă a 
agriculturii nu se produce de la sine. Trebuie combătută prac
tica unor organe și organizații de partid care consideră munca 
pentru formarea de noi întovărășiri și gospodării agricole co
lective drept o muncă de sezon. Este necesar să se desfășoare 
o muncă permanentă pentru a convinge pe țăranii muncitori cu 
gospodării individuale să intre, pe baza liberului consimțămînt, 
în întovărășirile agricole și în gospodăriile colective existente, 
sau să organizeze noi întovărășiri agricole, noi gospodării co
lective.

Pe lîngă munca pentru crearea de noi întovărășiri și gos
podării colective, organele de partid și de stat trebuie să spri
jine, CU toate puterile, asocierea unor grupe mai mari sau 
mai mici de țărani muncitori, care de bună voie își unesc, 
total sau parțial pe o perioadă mai scurtă sau mai lungă, pămîn- 
tul și mijloacele lor de producție (unelte, animale etc.) în vede
rea muncii în comun, a contractării în comun sau a folosirii 
în comun a mașinilor agricole ale statului.

Trebuie lichidată subaprecierea sarcinii de întărire econo
mico-organizatorică a întovărășirilor și gospodăriilor agricole 
colective existente. Comitetele raionale de partid și comitetele 
executive ale sfaturilor populare raionale să se ocupe zi de zi, 
cu grijă, de îndrumarea acestora, de întărirea lor continuă, 
pentru ca ele să devină pilde vii de gospodării socialiste.

3. Comitetele regionale de partid să-și concentreze atenția 
spre întărirea politică și organizatorică a comitetelor raionale 
ale partidului, asigurînd în comitetele raionale și în aparatul 
lor cadre muncitorești pregătite, cu experiență în munca de 
partid de la sate.

Să se îmbunătățească radical munca organizațiilor de bază 
din S.M.T.-uri, gospodării agricole de stat, gospodării agricole 
colective, întovărășiri agricole și din sate. Comitetele regio
nale, orășenești și raionale de partid și organizațiile de partid 
din întreprinderile și instituțiile cărora directivele pentru dez
voltarea agriculturii în următorii 2-3 ani le prevăd sarcini de 
producție pentru nevoile agriculturii sau de prelucrare și valo
rificare a produselor agricole, trebuie să considere îndeplinirea 
acestora, Ia timp și la un înalt nivel calitativ, drept sarcină 
politică principală în această perioadă și să mobilizeze, cu aju
torul sindicatelor, pe muncitori, pe tehnicieni și pe ingineri la 
realizarea lor.

4. Pentru asigurarea conducerii de partid și a controlului 
calificat în agricultură, o sarcină din cele mai importante este 
de a înarma pe activiștii de partid cu cunoștințele de bază 
în domeniul agriculturii. Se vor trimite activiștii de partid la 
studii in școlile tehnice și institutele agricole, în vederea însu
șirii de cunoștințe agro-zootehnice. Se vor selecționa membri 
și candidați de partid, utemiști, dintre cei mai buni absolvenți 
ai școlilor și institutelor agricole, pentru a fi trimiși Ia școli de 
partid în vederea complectării cunoștințelor lor pclitico-idcolo- 
gice și repartizării lor în munci de partid.

Se va include în programele școlilor și cursurilor de partid 
studierea problemelor tehnicii, economiei și organizării produc
ției agricole.

Se va elabora un program de învățămînt pentru primii 
secretari regionali și raionali, pentru membrii birourilor regio
nale de partid și președinții, vicepreședinții și secretarii comi
tetelor executive ale sfaturilor populare regionale și raionale, 
care să asigure însușirea temeinică de către aceștia a unui 
minim de cunoștințe agro-zootehnice, de economie și organizare 
a producției agricole.

In perioada de iarnă se vor organiza seminarii speciale cu 
lucrătorii de partid și din sfaturile populare, despre principalele 
probleme ale agriculturii, în funcție de specificul regiunii 
respective.

5. Ținînd seama de rolul important al inginerilor și tehnicie
nilor în agricultură, în organizarea și îndrumarea producției 
agricole, organele de partid trebuie să ia măsuri pentru a le 
asigura stabilitate și condiții bune de muncă, să-i îndrumeze și 
să-i sprijine permanent în muncă și să se preocupe îndeaproape 
de ridicarea nivelului lor politic și ideologic.

6. O deosebită atenție trebuie dată tineretului sătesc și orga
nizațiilor U.T.M. de la sate, sprijin direct al organizațiilor de 
partid în lupta pentru înfăptuirea sarcinilor puse de aceste 
directive. Organizațiile de partid sînt chemate să ducă o intensă 
muncă politică in rîndurile femeilor, să le mobilizeze la lupta 
pentru creșterea .producției agricole și pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, să promoveze cu curaj femei Ia posturi 
de conducere în producția agricolă.

★

Plenara C.C. consideră că sarcinile trasate prin proiectul 
directivelor celui de al doilea Congres al P.M.R. vor întări 
eforturile tuturor oamenilor muncii pentru ridicarea agriculturii 
pe o treaptă superioară, pentru a da țării un însemnat spor 
de producție agricolă globală și de producție agricolă marfă, 
pentru dezvoltarea întregii economii naționale și ridicarea con
tinuă a nivelului de trai material și cultural al celor ce muncesc 
la orașe si sate.



a- PRIN CĂMINELE ȘI CANTINELE 
STUDENȚEȘTI DIN CAPITALA

---------------- —
Avînd în vedere faptul, că 

noul an universitar se 
prople tot mal mult, atît
în căminele cit șl in cantinele 
studențești se fac pregătiri 
pentru a primi pe studenți 
așa cum se cuvine. In multe părți s-a văruit, s-a făcut curățenie șl au fost exe
cutate reparațiile necesare. Cantinele au încheiat contracte cu unitățile comer
ciale de stat pentru asigurarea bunei alimentații a studenților. Pentru a vedea 
realizările șl lipsurile în privința acestor pregătiri, cîțiva redactori al ziarului 
nostru au întreprins un raid-anchetă prin căminele șl cantinele studențești din 
Capitală.

Administratori negii jenți

Căminele și cantinele Institutului Politehnic 
vor fi pregătite la început de an

In cadrul raidului între
prins, un redactor al ziaru
lui nostru a pus cîteva în
trebări directorului admi
nistrativ al Institutului Po
litehnic, tovarășului Bonta 
Ion. Publicăm mai jos în
trebările și răspunsurile :

ÎNTREBARE: Ce mă
suri ați luat pentru ca atît 
căminele cit și 
care aparțin 
Politehnic, să 
bine pregătite 
perea noului 
tar ?

RĂSPUNS: 
gurarea condițiilor cele 
mai optima de începere a 
anului universitar și asi
gurarea bazei materiale, 
s-a întocmit o comisie for
mată din membri ai colec
tivului Institutului nostru. 
Comisia a analizat situația 
la fiecare cămin și cantină 
și posibilitățile de a realiza 
din fondurile existente alo
cate de buget reparații mai 
mari ca de exemplu : zu
grăvit, reparații de zidărie, 
reparații sanitare etc. Am 
întocmit un plan de muncă 
pe răspunderi personale și 
termene.

ÎNTREBARE : Ce lucrări 
ide amenajare s-au făcut de 
pildă la căminul nr. 1, cel 
mai mare cămin 
lutului ?

RĂSPUNS: La 
nr. 1 au început 
de zidărie, s-au văruit mal 
multe pavilioane. A înce
put reparația cazanelor ca
loriferelor șl a instalațiilor 
sanitare, precum șl com
pletarea tuturor geamuri
lor care lipseau. Această 
lucrare în momentul de 
față este complet termi
nată. Celelalte lucrări vor 
fi gata 
luni.

S-au 
tnăsuri 
Celor mal bune 
Igienice în cămin.

Oare toate

cantinele 
Institutului 

fie din timp 
pentru înce- 
an universl-

Pentru asi-

al Insti-

căminul 
lucrările

în cursul acestei

luat, de asemenea, 
pentru asigurarea 

condiții

în cămin sînt 4 corpuri 
complet amenajate care 
sînt date în folosință stu
denților.

Odată cu începerea nou
lui an universitar, în pavi
lionul „Lux" va funcționa 
un club modern, dotat cu 
toăte cele necesare pentru 
buna funcționare.

ÎNTREBARE: In vederea 
aprovizionării cu alimente 
pentru iarnă și a amenajă
rii cantinelor ce măsuri 
s-au luat ?

RĂSPUNS : Comisia care 
s-a preocupat de amenaja
rea căminelor, a stabilit la 
fața locului, în fiecare can
tină a Institutului, lucrările 
care trebuiesc efectuate în 
cursul lunii august. La 
cantina „Buzești" lucrările 
au început pe data de 3 au
gust a.c. In cantina cămi
nului nr. 1, s-au făcut re
parații și amenajări mo
deme precum și curățenie, 
urmînd să se mai procure 
veselă deoarece cea exis
tentă nu este suficientă.

în ceea ce privește aprovi
zionările de iarnă, s-au luat 
unele măsuri, ca de exem
plu: a început aproviziona
rea cu ceapă, care va fi 
sortată și conservată în ma
gazia noastră. Urmează să 
pregătim o cantitate de cca. 
10.000 kg. bulion. Serviciul 
social a încheiat contract cu 
Aprozarul pentru zarzava
turile și legumele necesare 
pînă la I octombrie, pen
tru un număr de 3750 stu
denții

Colonialele, pîinea și car
nea necesară, Ie vom ridica 
prin Sfatul Popular al ra
ionului Stalin.

La gospodăria anexă a 
Institutului, 
recoltarea a 
kg. struguri, 
o cantitate de

se prevede 
25.000-30.000 

din care 
2000 kg. au

fost predate Aprozarului 
conform contractului în
cheiat, în schimbul căreia 
am primit piatră vînătâ. 
Restul strugurilor ce vor fi 
recoltați între 15 septem
brie și 15 octombrie, va fi 
livrat cantinelor studen
țești.

Tot în cadrul gospodăriei 
anexe am prevăzut ca pînă 
la sfîrșitul anului să ta- 
grășăm 150 porci.

ÎNTREBARE: Ați întîm- 
pinat și unele greutăți în 
munca dumneavoastră ? 
Care sînt acestea ?

RĂSPUNS: Avem desi-
O

tran-
3 ca-

nu- 
două

gur și unele greutăți, 
greutate o constituie 
sportul propriu. Din 
mioane funcționează 
mai unuL Celelalte
sînt stricate și încă au s-au 
reparat.

Timp de un an am Scut 
intervenții la Ministerul 
Invățămintului cerând aju
torul în mai multe proble
me mai ales In privința 
mijloacelor de transport. 
însă fără ntciun rezultat. 
De multe ori nici Rectora
tul Institutului nu dă spri
jinul necesar muncii admi
nistrative, nu vine cu nici o 
sugestie, ceea ce face ea 
realizările să fie mult 
mici.

ÎNTREBARE: După 
rerea dumneavoastră,

pă- 
se 

vor tetmina totuși lucrările 
necesare de amenajare a 
căminelor și cantinelor 
pînă la 1 septembrie ?

RĂSPUNS: Privind rit
mul în care ne pregătim 
pentru noul an școlar, lai 
septembrie vom primi pe 
studenți așa cum se cuvine: 
în cămine și cantine cu
rate, bine amenajate.

acestea nu se
La Universitatea „C. I. Parhon" se lu

crează de zor pentru a asigura studen
ților ta noul an universitar condiții de 
Viață șl de muncă dintre cele mai bune. 
Conducerea administrativă s-a străduit 
să termine amenajarea unui număr de 
cămine și cantine. Așa de pildă, cantinele 
nr. 1 șl 4, au fost din timp zugrăvite, 
curățate, completîndu-li-se inventarul cu 
toate cele necesare. Nici cantinele nu au 
fost neglijate ; ele sînt gata pentru a intra 
fa folosință. La căminul nr. 1 s-a făcut 
reparația generală a 20 de sobe de tera
cotă, iar curățenia în dormitoare e pe 
efîrșite ; din cele 4 corpuri ale căminului, 
trei sînt gata curățate iar la corpul nr. 4 
pregătirile sînt pe terminate.

Imobilul căminului nr. 5 (Brutus) este și 
ei gata zugrăvit; se lucrează la lustruirea 
parchetului și ștersul geamurilor, pentru a 
Se pune la dispoziția studenților încăperi 
corespunzătoare din toate punctele de ve
dere ale ligienei. Totuși aici există 
însă o defecțiune serioasă : căminul are 
un mare număr de paturi stricate și repa
rarea lor întîrzie. Conducerea administra
tivă trebuie să privească cu toată seriozi
tatea această problemă deoarece sub nici 
un motiv nu e îngăduit ca studenții să 
doarmă cîte doi în pat, fie chiar numai 
cîteva zile.

Din păcate, acesta nu e singurul cămin 
al Universității „C. I. Parhon" unde si
tuația se prezintă astfel. Iată de pildă 
căminul nr. 8 (Str. Smîrdan) : o clădire 
impunătoare, modernă, care privită din 
atradă îți face o impresie dintre cele mai 
bune. Cum intri însă, te întîmpină o sală 
plină de moloz care pare o lucrare în

In căminul nr. 2 al Institutului de con
strucții dezordinea te întîmpină încă de 
la poartă.

La intrare, în stînga, cîteva saltele zac 
răsturnate pe un butoi; la dreapta, puțin 
mai în fund, altele, pentru ca în sala de 
lectură să culmineze printr-un morman 
impunător, amestecate cu paturi 
montate.

Nici la primul etaj situația nu-1 
strălucită- Prin camerele locuite de 
denții practicanți și pe coridoare, murdă
ria și praful domnesc în voie; aproape de 
o săptămînă n-a mai fost pe aici nici 
urmă de mătură.

Această priveliște, rod al unui dezinteres 
condamnabil, se continuă și la al doilea 
etaj. Ba aci se întregește chiar cu paturi 
rupte sau demontate și aruncate la voia 
întîmplării, cu geamuri sparte și cu par
chet desfăcut.

Al treilea etaj adaogă lucruri noi celor 
precedente. Se află aici multe camere care 
au ușile rupte, cu broaște defecte și mi
nere lipsă. In ceea ce privește geamurile, 
nu numai că au sticla spartă, dar in unele 
lacuri lipsesc de-a dreptul. De asemenea 
și dulapurile sînt rupte, iar din saltele 
curg paiele.

In ceea ce privește zugrăvitul, el a fost 
făcut numai la etajul al treilea. Dar și 
aici lucrările s-au întrerupt de citeva zile, 
fără să mai fie continuate. Nici becuri nu 
există suficiente, aripi întregi din clădire 
fiind fără lumină.

De ce această situație?
Serviciul social-administrativ și admini

stratoarea căminului, tovarășa Silvia Lu- 
han. dau răspunsuri diferite 
întrebare.

In primul rind tovarășii de 
social-administrativ au ră-nas 
prinși de neregulile existente 
cămin In ceea ce privește salte 
pontate părerile au fast împărțite 
nistratoerea susține că provin de la alte 
cămine, de unde au fost luate pentru o 
tabără, iar serririui «ocal-administratzv 
susține că sînt achiziții pentru noul cămin.

Păreri diferite au fost si in pri
vința becurilor: aHn-r-e--. ras-
ține că a cerut serviciului sxâal- 
administrativ, dar că acesta nu are. 
iar serv ciul soctel-administratfv susține 
că are becuri, dar că administratoarea 
n-a cerut Cit privește zugră-ritul, servi- 

varășului Vari le Marinescu, s-a treci tir- 
zu că mai trebuie să facă și acest lucru. 
Deci nu-i de mirare că nies no s-a Scut—

Dacă cumva cei de la serv-riui soc-al- 
administrativ și administratoarea căminu- 
lui se mai luptă și acum să dezlege pro
blema: cfae-i vinovat, noi vrem să le dăm 
o mină de ajutor și să le sytrjtn ci ri- 
novați sînt și unii și alții; vmovat este 
in primul rind șeful servi: iultri aocial- 
administrativ, tovarășul Marmescu. care 
nu controlează felul cum zrsrxrx cei de 
a căror activitate răspunde și administra
toarea care n-a știut să gospodărească că
minul de care răspunde

AVREL BEC EA

de-

mai 
stu-

la serviciul 
foarte sur

ia acest 
ele de-

puteau rezolva mai din timp?
cepută și neterminată. Urcăm citeva scări: 
aci un perete stricat din care s-a scos ușa 
pentru a fi înlocuită eu un zid. dincolo o 
ușă murdară prin care dai intr-o cameră 
ale cărei geamuri n-au cunoscut de luni 
de zii® mîna grijulie a unei gospodine și 
lasă cu greu să pătrundă în încăpere lu
mina zilei. Stratul gros de murdărie nu-ți 
dă posibilitatea să-ți dai seama dacă par
doseala e din parchet sau din scinduri. O 
altă cameră, care peste cîteva zile va tre
bui să fie poate un dormitor, servește ca_ 
depozit de mobile.

Ce se întîmplă aici? Se lucrează încă la 
amenajarea căminului. In colțul de la 
etajul I se construiește un spălător. Acum 
se înalță zidul, se toarnă cimentul pe jos. 
Instalațiile urmează să se facă mai tirziu_. 
Zidarii așează cu grabă cărămizile una 
peste alta, iar instalatorii ii zoresc mereu 
să termine căci și operațiunile de instalare 
care mal trebuiesc făcute cer timp, iar 
septembrie bate la ușă.

Zidarii ar fi putut fi gata de mult dar 
unitatea nr. 8 al Trustului de construcții 
București din str. Bărăției, a neglijat exe
cutarea în termen a lucrărilor. In trei 
luni muncitorii au lucrat doar citeva zile. 
Nici chiar acum, fa ajunul deschiderii 
căminului, treaba n-a mers mult mai bine: 
de curînd muncitorii au fost nevoiți să 
piardă două zile din cauza proastei apro
vizionări cu cărămidă. Așa e cu unitatea 
nr. 8 a trustului de construcții București: 
cînd trimite muncitori uită să asigure 
materialele necesare, cînd sînt materiale 
nu se repartizează muncitori. Ața se in- 
timplă și în privința construcțiilor și a 
instalațiilor. E drept că din cînd in dnd

mai vin* cite na —;—pev..-- a vedea 
cum se desfășoară baerlrje. dar ezaa vtoe 
așa și pleacă fără ea acesae .ri.'z* să ardă 
vreo influență asupra mersulm iuerâriâac.

Să zicem că riieje acestea se ree ter
mina lucrările de zidârte Dar ee se va 
face cu instalațiile? Aceasta e prcttem» 
care frământă și pe administratorul <*— - 
nulul nr. 8 și întreaga conducere a Uni
versității. E intr-adevăr o aaare pro
blemă. Muncitorii spun: vom face cjt vas 
putea dar îngrijiți-vă să căpătăm la Szp 
materialele tretxuneiaase.

Oare toate acestea nu se puteau rexxra 
din vreme? Unitatea nr. 8 a trust—ta: 
de construcții București, care taerează încă 
din luna martie Ia acest cămin. nu a reu
șit să procure de atunci și până aram ma
terialele necesare terminării tassalațrikx? 
Se vede însă că ccoducerea trustului n-a 
înțeles să privească cu sericaitate efectua
rea operațiunilor de renovare și amena
jare a căminului nr. 8. fapt care a dus 
tatr-un impas toate aceste lucrări pe 
care s-a angajat să le facă.

Vacanța e pe sfârșite și peste citeva 
zile numeroși studenți din diferitele col
țuri ale țârii vor veni la București pen
tru a începe cursurile Uni verității jC. L 
Parhon". Ei vor avea nevoie de condiții 
de cazare corespunzătoare și conducerea 
Universității Împreună cu trustul de ccn- 
strucții București an datoria să facă 
tot ce le stă în putință pentru ca 
fa puținele ce le mai au la dispoziție 
să reușească a pune ta stare de perfectă 
funcționare toate ——- și căminele de
a căror admir.- kmre se ocupă.

CORNELIA MANCIUR

Recunosc
— Tovarășe prim secretar, sînteți cri

ticat în ziar.
— Cum ? Hmm ! Hmm ! Ce spui, frate? 

Eu ?... Nu se poate—
Ca să se convingă, tovarășul Nină Ni- 

colae, prim secretarul cu pricina, ia ziarul 
din 16 iulie a.c. și citește articolul „Mai 
aproape de problemele G.A.C. și întovă
rășirilor agricole". Citește și parcă nu-i 
vine să creadă.

— Poftim, hmm ! Criticat... Ei asta-i cu
rat... curat... Și totuși, e negru pe alb... 
Ireparabil... ireparabil... Catastrofă... O 
lume întreagă o să știe.

Dacă s-a petrecut așa sau altfel, nu 
știm. Știm numai că tovarășul Nină Ni- 
colae, prim secretar al comitetului raio
nal U.T.M. Segarcea, regiunea Craiova,

„Scînteia tineretului"
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Pe urmele materialelor publicate

... e adevărat,
s-a resimțit puternic după ce-a fost cri
ticat în ziar. S-a simțit chiar jignit Cit 
s-o fi gîndit la situația creată pînă a 
hotărit să răspundă, nu se știe. La ce s-o 
fi gîndit între timp — iarăși nu se știe. 
Pentru că, dacă ar fi cugetat la justețea 
criticii, ar fi luat măsuri de îmbunătățire 
a situației. Se vede insă că nu s-a gîndit 
la aceasta, căci în scrisoarea de răspuns 
adresată ziarului, tov. Nină Nicolae deși 
declară că este „cu totul de acord" cu 
critica adusă, prin faptul că a fost o cri
tică justă, nu spune nici un cuvint des
pre măsurile pe care le-a luat.

Ce dorește în schimb tovarășul Nină ? 
Un document în care să se spună că nu e 
în totul adevărată critica sau ceva asemă
nător. Tovarășul Nină vrea documentul. 
Dar el are nevoie de o bază. Ingenios, a 
și găsit-o: corespondentul care a criti
cat nu a ținut seama că trebuie neapărat 
„să vină cel puțin la comitetul raional 
U.T.M., să stea de vorbă acolo în mod or
ganizat, ta birou". Teza tovarășului Nină!

însă...
critica e valabilă în măsura în care s-a 
discutat în biroul primului secretar al 
comitetului raional U.T.M. Segarcea. 
Chiar și in cazul că primul secretar a fă
cut anumite afirmații, le-a susținut dar 
în afara biroului său. Critica e valabilă 
numai cînd e ,.sfințită“ între cei patru pe
reți ai biroului comitetului raional U.T.M., 
vorbele tovarășului Nină sînt valabile nu
mai cînd sînt rostite în biroul său. Or, 
cum situația e neplăcută, activitatea tov. 
Nină trebuie luată în seamă numai cînd 
se desfășoară la comitetul raional ? Cît 
de penibilă e situația dumitale, tovarășe 
Nină ! Un prim secretar raional după ce 
recunoaște justețea criticii se apucă să 
caute scuze, încearcă să scape de autocri
tică, să găsească argumente ca să ajungă 
în cele din urmă la absurdități.

Auzi: corespondentul nu a discutat în 
biroul tov. Nină ; concluzia tovarășului 
Nină: critica, nu este ...valabilă.

L CRIȘAN

O orchestră de muzicuțe
Sunase ora încetă

rii lucrului...
In atelierele între

prinderii nr. 185 și 
în birourile între
prinderii nr. 181 din 
cadrul „Trustului 18 
Instalații electrice și 
ascensoare", munca 
s-a terminat.

— „Atențiune, aten
țiune!" — răsună gla
sul crainicului de la 
stația de radioampli
ficare. Orchestra de 
muzicuțe va prezenta 
astăzi primul specta
col în sala de festivi
tăți a clubului...!

Primul spectacol
...Spectatorii au ocupat toate locurile 

Sala de festivități a clubului este neîn- 
j căpătoare pentru muncitorii care au aș-
■ teptat cu atîta nerăbdare această mani- 
I testare.

Tinerii din orchestra de muzicuțe au 
i terminat ultima repetiție. De după cortină 
. se aud acorduri vii, scurte. Orchestra s-a 
I pregătit pentru acest spectacol mai bina 
I de o lună. Programul e bogat și tinerii 

muzicanți au dorința să se prezinte cît 
mai bine.

Cei peste 20 tineri muncitori electricieni, 
printre care utemiștii Buceac Paul, mun- 

I cit or tinichigiu, fruntaș în întrecerea so- 
j ciaiistă, Nae Nicolae, muncitor electrician. 

Serlican Alexandru, fruntaș în întrecerea 
I socialistă, Hary Grinberg. Ștefan Gheor- 
' ghe și alți tineri care alcătuiesc orchestra
■ condusă de electricianul utemist Nicolae 

Rizea, au învățat cu răbdare și perse-
■ verer.țî clntecele cele mai îndrăgite de 

muncitori.
înainte de începerea programului, Nico- 

'.ae PLzea se mai gindește odată la ziua 
ctad a cintat cu muzicuța cîteva cîntece, 

I singur in fața unui grup de muncitori. De 
a:unc: a trecut timp; mai mulți tineri 1 

I *-au alăturat și au organizat orchestra de 
zi^zîcuțe.

S: :a‘.ă, cortina s-a ridicat. Pe scenă, fi
ner.: rr.er.p'.ă semnalul dirijorului. Ca un 

I șuvoi neaSrșit de melodii simoolizînd dra- 
I gastea de muncă a instalatorilor, muzicu- 

țeie norilor tatonează „Marșul electricie
nilor" compus de Nicolae Rizea.

D_pâ aceea au urmat mai multe cîntece 
I ca. -Ciocîrlia", „Marșul băieților veseli" 

Z T.-r de la Moldc ■ a",
I jClatecul comsomoliștilor" și altele, ce- 

rnte de tinerii fruntași în întrecerea so- 
r.î..stă și care, frumos interpretate, au 

ascultate cu mult interes de către 
muncitorii din întreprindere și familiile 

I Mt De mult succes s-au bucurat și cîn- 
• teceâe „Cimpoiul", „Bunicuța", „Giampa- 

rajete", _AZmeluI“ și altele.
Aplauzele entuziaste ale spectatorilor,

■ tor-r.s lor sinceră, au fost pentru tinerii 
ar-_jn. amatori cea mai mare răsplată a 
erărisr-ei lor.

Pe calea însușirii măiestriei
Ttaeră dm : rebestră nu sînt artiști de 

nirr, ; căldura £ entuziasmul cu care 
rfxa perseverența eu care repetă, fac fasâ 
aed reuse Mcă să se apropie tot ma! 
mmt fe măiestrie. 5 ajută sâ dea o tot 
st tastî taterpretare cântecelor.

jCccuae R-aea și Întreaga orchestră, cu 
ajute” ul tovarășului Ioc Pteșa, directorul 
dabutai. se rtrădu-esc să Îmbogățească 
te.r:- j repertoriul orchestrei. Datorită 
preocupări: 1— programul orchestrei de- 
vtae din xf ia z: tot mai bogat și variat. 
Ore htf a de muzicuțe a „Trustului 18 
lasta-am" a rențit să fie una din orche
strele al căror repertoriu este legat de 
specif jc«1 ramurii de producție și de pro- 
pțemete întreprinderii.

Ttaeri ca Gecrgescu Gheorghe, muncitor 
| electr.t an. Șer-rau Alexandru, muncitor 

rinich ga. Negaescu Ioc, funcționar, dato- 
i rită arriomlm primit au devenit fruntașii

Tovarășul Ion PSeșa, directorul clubu
lui „18 Instalațu" Și tinărul di
rijor Nîrninc Rizea, au ajutat ca orchestra 

' de mure _țe să-și ridice ta același timp, 
zi de zi nivelul artistic al interpretării.

De această latură foarte importantă a 
activității orchestrei s-a ocupat dealtfel 
mult și conducerea trjsrului.

S-a reușit astfel ca orchestra să devină 
un prilej de mîndrie pentru fiecare din 
muncitorii de la toate întreprinderile trus
tului, iar tinerii artiști amatori să se 
bucure de dragostea și prețuirea lor.

Orchestra a obținut binemeritate suc
cese și în diferitele întreprinderi, cluburi, 
gospodării agricole de stat sau colective 
unde a dat spectacole.

Printre succesele cîștigate de orchestră 
se numără și obținerea premiului II, la 
concursul echipelor artistice de amatori 
din anul 1953. Atunci, orchestra a reușit 
să interpreteze cu măiestrie cîntecele 
„Cimpoiul", „Giamparalele", „Ciocîrlia" și 
„Marșul electricienilor".

Nici la Festivalul Mondial al Tineretu
lui din august 1953, orchestra de muzicuțe 
nu s-a lăsat mai prejos. Cu un program 
bogat, compus din cîntece populare romî- 
nești și sovietice, cîntece comice, tinerii 
muncitori electricieni au obținut premiul 
IV la concursul formațiilor orchestrale 
din cadrul Festivalului.

In urma rezultatelor obținute cu ocazia 
marilor concursuri și manifestări artistice 
Radiodifuziunea romînă a invitat or
chestra de muzicuțe să interpreteze în 
fața microfonului o parte din frumoasele 
și mult aplaudatele cîntece populare romî- 
nești care fac parte din repertoriul ei.

Aproape de problemele 
produejiei

In cadrul orchestrei s-a 
gadă de muzicuțe care dă 
tacole la diferite locuri de 
de mult, cu prilejul decorării cu medalia 
muncii a tovarășului Ion Mărculescu 
— lăcătuș fruntaș în întrecerea socia
listă — pentru realizarea unor însemnate 
economii și pentru deosebite succese în 
muncă, brigada de muzicuțe s-a deplasat 
la atelierele anexe ale întreprinderii nr. 
185 unde a cîntat în 
lui mai multe cîntece, 
cîntecul său preferat 
Moldova". Aceasta a 
fiecare muncitor un 
nerea unor rezultate

format o bri- 
periodic spec- 
producție. Nu

cinstea fruntașu- 
printre care și 

Trandafir de la 
constituit pentru 
imbold în obți- 
deosebite în pro-

ducție. Alteori, brigada de muzicuțe se 
deplasează la locul de muncă al muncito
rilor, interpretînd cîntece satirice ca „Ma- 
rfaică", „Gigei" și altele, criticînd codașii 
și chiulangii.

Odată pe săptămînă, după orele de 
muncă, tinerii muzicanți cu micile lor in
strumente se adună pe scena ta aer liber 
a Cișmigiului sau ta Parcul de Cultură și 
Odihnă J.V. Stalin" unde dau spectacole 
ta fața unui numeros public.

★
Cu toate realizările obținute de tinerii 

din orchestra de muzicuțe, ei mai au de 
remediat și unele lipsuri. Cu ajutorul con
ducerii „Trustului 18 Instalații" și al orga
nizației de bază U.T.M., ei trebuie să se 
orienteze astfel tacît să dea mai multe
spectacole în diferitele întreprinderi ale 
trustului, legînd mai strîns repertoriul de 
problemele producției, interpretînd cîntece 
satirice, în așa fel tacit să contribuie în 
mai mare măsură la înlăturarea lipsurilor 
care persistă ta munca tinerilor de aci. In 
afară de aceasta, angajarea unui muzician 
specialist, punerea pe note a cîntecelor ce 
alcătuiesc repertoriul, precum și organiza
rea unei serioase educații muzicale a tine
rilor, ar ridica cu mult nivelul artistic al 
interpretării.

Și fără îndoială că succesele de pînă 
acum și avîntul tinerilor ne pot da con
vingerea că ei vor obține ta viitor reali
zări și mai mari.

P. A.

Note sportive 

Adormiți pe laurii 
trecutelor victorii

Boxul este unul dintre sporturile care 
se bucură de o largă popularitate în rîn- 
durile tineretului din țara noastră. Mii de 
tineri din colectivele sportive de la orașe 
și sate practică „sportul cu mănuși", iar 
alte zeci de mii de oameni ai muncii 
urmăresc cu viu interes activitatea din 
această disciplină sportivă.

Succesele obținute în ultima vreme de 
către tinerii noștri boxeri sînt fără îndo
ială motive de bucurie. In același timp 
însă, cu siguranță, niciun tînăr sportiv din 
țara noastră nu va putea fi de acord cu 
unele manifestări nesănătoase care și-au 
făcut loc printre unii boxeri tineri.

Desigur că mulți dintre cititorii acestor 
rînduri își amintesc cum, cu puțină vreme 
în urmă, titlul de campion al Republicii 
Populare Romîne la categoria semi-mij- 
locie a fost cucerit de tînărul boxer C. Ior- 
dache din Craiova. Performanța reușită 
de C. Iordache este cu atît mai remarca
bilă cu cît nu mai departe de anul trecut, 
el mai făcea parte din categoria juniorilor 
iar acum, în drumul spre titlu, a dispus 
de adversari de valoare ca Nicolae Niță. 
P. Zainer, A. Urdea și Șerbu Neacșu. 
Dacă pentru acest succes, tînărul C. Ior
dache merită toate felicitările, nu este 
mai puțin adevărat că după cucerirea 
titlului de campion el a încetat munca 
sistematică, perseverentă de ridicare a 
măiestriei sportive, considerînd că și-a fă
cut datoria și că de acum înainte va putea 
dormi liniștit pe laurii victoriilor din 
campionat. Astfel a fost posibil ca în 
meciul pe care l-a susținut nu de mult cu 
D. Rizea să se comporte cu totul sub 
așteptări, la un scăzut nivel tehnic și tac
tic și dovedind o auto-încredere neju
stificată.

Un alt lucru de-a dreptul rușinos s-a 
petrecut într-o altă întîlnire. Este vorba 
de meciul Alexandru Ghiță — Tudor 
Niculescu, ta care cei doi boxeri au fugit 
tot timpul de luptă, bătîndu-și joc de 
spectatorii care veniseră să asiste la o 
luptă dreaptă și cinstită. Mai mult încă, 
primind sarcina de cinste de a reprezenta 
culorile patriei la Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Budapesta, boxerul Tudor 
Niculescu a avut din nou o comportare 
rușinoasă, dînd dovadă de lipsă de com
bativitate și fugind tot timpul de adver
sar. In vreme ce toți ceilalți sportivi ro- 
mîni luptau cu avînt patriotic pentru 
victorie, Tudor Niculescu s-a dovedit 
fricos. Asemenea atitudini rușinoase de 
frică de luptă, de lipsă de curaj, sînt 
străine tineretului nostru.

Dinu Eugen, un alt tînăr boxer, de la 
colectivul Metalul „23 August" din Bucu
rești, persistă în lipsuri, deși a fost de 
multe ori criticat pentru atitudinea sa 
de îngîmfare, de desconsiderare a adver
sarului. Dar Dinu Eugen nu a dat ascul
tare criticilor. El a mers mai departe 
pe drumul său, bătîndu-și joc în sinea sa 
de cei care doreau ca acest talentat boxer 
să se îndrepte, să devină un pugilist de 
frunte. Și urmarea a fost că Dinu Eugen 
nu numai că a stat pe loc, dar a dat și 
înapoi. De unde mai înainte el putea 
emite pretenții să-și măsoare forțele cu 
cei mai buni boxeri ai categoriei, acum el 
a devenit un adversar pe care îl poate 
învinge și un începător. Dar mai mult, 
pentru că nu se poate descurca altfel pe 
ring, el abuzează de țineri, de împingeri, 
de lovituri nepermise și alte diferite 
trucuri specifice boxului profesionist de 
tristă aducere aminte.

Deopotrivă, boxerul Alexandru Călă
rașii, un alt tînăr de mare talent, s-a făcut 
vinovat de numeroase abateri morale, în
câlcind de multe ori disciplina.

Trebuie însă de semnalat faptul că toți 
acești sportivi, vinovați de numeroase 
abateri, au neglijat munca serioasă de 
pregătire, culcîndu-se pe laurii trecutelor 
victorii. Deși boxeri cu mari posibilități, 
ei au rămas acum cu mult în urma mare
lui grup de boxeri fruntași.

în fața unor asemenea cazuri se pune 
pe bună dreptate întrebarea : oare orga
nizațiile de bază U.T.M. din care fac parte 
acești tineri boxeri nu au avut un cuvînt 
de spus ? Ce au făcut comitetele organi
zațiilor de bază U.T.M. pentru îndrep
tarea lor? Răspunsul este: nu au făcut 
mai nimic. Iată de ce noi socotim că este 
de datoria organizațiilor de bază U.T.M. 
din care fac parte, să-i facă răspunzători 
pentru abaterile săvîrșite, analizînd în 
adunări generale lipsurile pe care aceștia 
le-au dovedit.

Zeci de mii de iubitori ai boxului așteptă 
de la tinerii noștriî pugiliști noi și însem
nate succese. Viitoarele întreceri interna
ționale vor trebui să ne găsească bine 
pregătiți cu un mare număr de boxeri 
care să aibă un înalt nivel tehnic, tactic 
și care să lupte pentru victorie cu înflă
cărare. din toate puterile pînă la ultima 
secundă a meciului.

M. ADRIAN

Un unchi»» sfătos mi-a povestit în vara 
anului trecut un minunat basm pooular. 
Ne aflam tatr-o grădină și un vtatice! de 
vară tunpurce înmiresma parcă împreju
rimile. Im. povestea moșul că, undeva, un 
țăran bătrin. nins de ani trăgea, să 
moară. Ci-câ. el ar fi chemat aumci la 
căpăti: pe unicul său fiu și cu limbă de 
moarte, i-a lăsat o singură moștenire : un 
puiet de mâr. A doua zi, după moartea 
tatălui, copilul s-a dus ta grăd-nă, a pri
vit îndelung pomișorul si. după ce i-a 
sărutat pe rind frunzele firave, s-a legat 
cu jurămtat să tagrijească pomul să-1 
crească mare și tainic șî astfel, viața 
micului grădmar s-a împletit sirius prin 
minunate întimplări și peripeții de viața 
pomului de măr care a crescut intr-ade
văr, rodind pentru multe generații.

Această poveste mi-a venit ta gtad pri
vind răsadurile de pomi fructiferi, îngri
jite cu dragoste, ale secției gospodăriei 
de stat din Ițcani și, mai ales, ascultînd 
pe tov. Miiici, responsabilul sectorului po
micol. Privind marea de rod, mi se 
părea că contemplu o pînză cu pricepere 
zugrăvită de un penel măiestru pe care 
întinderile verzi se mistuie ta zarea alba
stră a cerului de iulie...

ROD BOGAT
întinse de abia le poți cuprinde cu pri

virea, livezile sectorului pomicol par un 
imens covor verde. Aci fiecare pepinieră 
de pomi își are povestea ei. Pepiniera po
micolă anul I de exemplu, în care sînt 
plantate diferite soiuri de pomi fructiferi, 
avea la început, în 1947, o întindere de 
2 hectare. S-au plantat apoi încă 11 hec
tare. An de an, pepiniera a crescut, ajun- 
gîndu-se ca, in 1953, pe o suprafață de 30 
hectare, să se planteze sămînță obținută 
în livezile locale. în 1954, a luat ființă o 
„școală de puieți". Aci se plantează un soi 
de Puiet> care, după ce cresc mai mări
șori sînt repiantați pe diferite locuri din 
livadă, în scopul îmbogățirii sortimentelor 
de fructe. Găsești aici tot soiul de plan

Pomicultorii din Ițcani
tații de pomi, ale căror fructe, peste ani 
vor lua drumul piețelor din orașele țării 
noastre. Stat puieți de mere „Pătule" de 
B-strița, Jcaathane", pere „Cure", pere 
parfumate ttaipani, cireși „timpurii de 
mai", cireși „faimă de porumbel", prune 
„tuleu gras", prune -Ana Spătb" etc.

Cînd tov. Temiatode Miiici mi-a vorbit 
de joate acestea, aveam impresia că a în
vățat pur și simplu pe de rost denumirile 
varietăților de fructe și că mai mult nu 
știe. Curând, insă mi-am dat seamă că 
m-am pripit ta a-l judeca. Harnic și 
priceput ta ale ponxicultaru, așa cum am 
aflat mai apoi, tov. Miiici îngrijește cu 
atenție deosebită de orice colțișor din li
vezile întinse ale gospodăriei.

DOUA BRIGĂZI
Stat aci două brigăzi de lucru, vestite 

ta toată gospodăria. Una este condusă de 
însăși tov. Miiici, iar cea de a doua, de 
către tov. Iulian Dumencu. Este un fapt 
știut. Dacă vrei să vorbești de succesele 
uneia dintre brigăzi, nu poți să nu amin
tești și de ale celeilalte. Chiar cînd s-a 
încercat totuși acest lucru (vorbind cu 
tov. Miiici) intervine deodată tovarășul 
Dumencu:

—Să nu uiți de Iriciuc, tovarășe Miiici. 
O fi el în brigada mea, dar îți dă și ma
tale ajutor...

L-am văzut mai tîrziu pe tînărul acesta 
Iriciuc. înalt de o șchioapă, cu o bască 
neagră pe cap ce contrasta puternic cu 
fața-i albă, ajuta la transportarea unei 
prășitori mecanice. Am văzut-o și pe Be- 
jenaru Ana, fata cu ochi albaștri din Pă- 
trăuți, pe Trușcanu Maria și pe utemistul 
Fedoreanu Grigore. Ei sînt, după expresia 
tov. Miiici, mindria brigăzilor, fruntași în 
altoiri, în stropirea pomilor, în ciupiri 
și palisări. Brigadierii își amintesc bine 
de ziua în care tov. Miiici le-a explicat 
doua metodă de lucru, bazată pe expe
riența sovietică, miciurinismul. Nu le-a 
făcut prea multă teorie. I-a dus pe teren 
și le-a explioet că, înainte, se aplica sis
temul plantării unei singure varietăți de

pomi, pe o întindere relativ mare. Așa 
de exemplu, se plantau puieți de mere 
„Ionathane", recunoscuți ca insuficient 
polenizatori. Acum, după învățăturile mi
ciuriniste, vor trebui plantate mai multe 
rînduri de varietăți de pomi fructiferi, 
unii bogați în polen, care, datorită adie
rilor de vînt, să polenizeze și celelalte 
soiuri.

Așa se lucrează acum și roadele se văd 
dfa pita.

CADRE NOI
Mulți specialiști pomicultori au crescut 

aci, la sectorul pomicol din Ițcani. De 
unde, la început, unii abia de reușeau să 
facă o altoire, acum dau cîte două norme 
zilnic. Așa sînt frații Vasile și Viorel Va- 
rasciuc din Pătrăuți, care au devenit 
neintrecuți la stropit sau la tăiat coroa
nele pomilor. Lor, ca și altor tineri pomi
cultori le-a vorbit deseori tov. Miiici 
despre creșterea și dezvoltarea pomilor, 
de la sămînță și pînă la adîncile bătrî- 
neți. Muiți s-au ridicat la nivelul tehni
cienilor în această specialitate. Utemist.a 
Lucaci Maria de exemplu, fruntașă pomi- 
cultoare, a devenit acum normatoare.

Am surprins o discuție interesantă intre 
viitoarea ingineră agronomă, tînăra Sfichi 
Ana, de la Școala medie tehnică agricolă 
din Fălticeni și tov. Dumencu, responsa
bilul brigăzii a doua. Era o discuție 
despre gărgărițe, dușmane ale culturilor, 
despre gîndaci și despre puieți. In grija 

,c.ar?..° Amanifesta brigadierul cînd da 
explicații, în îndrumările sale simple și 
clare, se vedea preocuparea atentă pentru 
creșterea viitoarelor cadre de pomicultori.

_Tovarășii Miiici și Dumencu sînt mîndri 
ca odată peste ani, un inginer agronom, 
specialist in pomicultură, va spune cu 
mîndrie:

— Am făcut practică la livada pomi
cola din Ițcani...

H. BEER
redactor al ziarului „Zori noi" 

Suceava



Să asigurăm
a învățămîntului

buna organizare și 
politic U. T. M. în

desfășurare 
noul an școlar De pe cuprinsul patriei

I în educarea comunistă a utemiștilor șl 
tineretului, învățămîntul politic de U.T.M. 
are un rol deosebit de important. Ridi
carea neîncetată a conștiinței politice și 
a nivelului ideologic al utemiștilor este 
o condiție hotărîtoare pentru participa
rea lor mai activă la construcția socia
listă.

Deși U.T.M. a obținut anumite succese 
în educarea marxist-leninistă a tinere
tului prin cercurile și cursurile politice, 
nivelul învățămîntului politic U.T.M. nu 
a fost la înălțimea sarcinilor trasate de 
partid. Hotărîrea Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R. cu privire la activitatea Uniu
nii Tineretului Muncitor, a scos în evi
dență lipsurile mari ce au existat și în 
organizarea și mai ales în conținutul în
vățămîntului politic de U.T.M. Hotărîrea 
a arătat că învățămîntul politic U.T.M. 
s-a desfășurat nesatisfăcător, rupt de 
viață, de principalele sarcini politico- 
economice actuale. Nu s-a ținut seama de 
nivelul de pregătire al tinerilor, n-a exis
tat suficientă preocupare pentru selecțio- 
riarea atentă a cursanților, pentru alege
rea și pregătirea temeinică a propagan- 

| diștilor. Această apreciere a fost susți
nută cu multe fapte concrete și de că
tre delegații și participanții la conferin
țele regionale U.T.M. și la Conferința pe 
țară a Uniunii Tineretului Muncitor.

Pentru lichidarea lipsurilor mari care 
au existat, pentru a ridica învățămîntul 
politic U.T.M. la nivelul sarcinilor puse 
de partid, în anul școlar 1954—1955, or
ganizația noastră trebuie să folosească 
experiența bogată acumulată de către 
partid în domeniul învățămîntului politic 
precum și experiența U.T.M. cîștigată în 
anii precedenți. Comitetele regionale, raio
nale și orășenești U.T.M. precum și orga
nizațiile de bază trebuie să respecte în
tocmai măsurile stabilite de C.C. al U.T.M. 
asigurînd astfel buna organizare și desfă
șurare a învățămîntului politic U.T.M. în 
anul școlar 1954—1955.

★
Succesul învățămîntului politic depinde 

în primul rînd de cadrele de propagan
diști. Calitatea învățămîntului politic — 
asigurarea unui bogat conținut de idei, 
predarea tezelor marxism-leninismului în 
strînsă legătură cu practica construcției 
socialiste, păstrarea cu sfințenie a puri
tății ideologiei marxist-leniniste, lupta 
împotriva'denaturărilor și confuziilor, îm
potriva bucherismului, dogmatismului și 
citatomaniei, asigurarea unui caracter viu 
și creator învățămîntului politic — toate 
acestea depind în primul rînd de pregă
tirea politică, ideologică și culturală a 
propagandiștilor, de experiența și califi
carea lor propagandistică. De aceea este 
necesar să se acorde cea mai mare aten
ție alegerii cu grijă a propagandiștilor, 
verificării cunoștințelor lor politice și cul
turale.

Comitetele raionale și orășenești U.T.M. 
trebuie să ceară ajutor comitetelor raio
nale și orășenești de partid în ce privește 
selecționarea de propagandiști pentru în
vățămîntul politic de U.T.M. din rîndul 
membrilor și candidaților de partid. De 
asemenea organizațiile de bază U.T.M. 
trebuie să propună pentru munca de pro
pagandist pe cei mai buni utemiști, care 
au o pregătire politică și ideologică co
respunzătoare. In această muncă să fie 
atrași în mai mare măsură tineri intelec
tuali, ingineri, tehnicieni, învățători, stu- 
denți etc.

învățînd din experiența anilor trecuți, 
trebuie să avem grijă ca propagandiștii 
să nu fie supraîncărcați cu diferite sar
cini obștești care le răpesc posibilitatea 
să-și desfășoare activitatea propagandis
tică în bune condițiuni Comitetele re
gionale, raionale și orășenești U.T.M. sînt 
obligate să creeze propagandiștilor condi
ții prielnice de învățătură, să vegheze ca 
ei să nu fie chemați în zilele de învăță
mînt la ședințe și adunări In cursul 
anului de învățămînt trebuie asigurată 
stabilitatea și continuitatea în munca 
propagandiștilor.

După cum se arată în instrucțiunile 
C.C. al U.T.M. pînă Ia data de 1 septem
brie, comitetele raionale și orășenești 
U.T.M. trebuie să confirme în mod indivi
dual, în ședințe de birou, toți propagan
diștii noi selecționați, precum și propagan
diștii care n-au fost confirmați pînă acum.

Trebuie arătat că unele comitete raio
nale și orășenești U.T.M. (de pildă cele 
din raioanele Brăila, Bîrlad etc.) s-au mo
bilizat cu mare întîrziere și au desfășurat 
o slabă muncă de selecționare a propa
gandiștilor.

De asemenea, în unele locuri selecțio
narea propagandiștilor se face în mod 
formal, doar pe bază de hîrtii, fără să se 
stea de vorbă cu fiecare propagandist în 
parte, fără să se consulte organizațiile de 
partid și de U.T.M de la locurile respec
tive de muncă. Așa se explică faptul că la 
comitetul raional U.T.M. Buhuși, regiunea 
Bacău, la comitetul raional U.T.M. Grivița 
Roșie din București etc. au fost propuși 
pentru munca de propagandist unii oameni 
necorespunzători, care nu au pregătirea 
politică și ideologica necesară.

Asigurarea calității învățămîntului po
litic nu se rezolvă numai prin selecțio
narea justă a propagandiștilor. Propagan
diștii au nevoie în munca lor de un ajutor 
permanent și calificat. Acest ajutor se 
acordă prin cursurile și seminariile de 
calificare, organizate înaintea începerii 
anului de învățămînt, precum și prin se
minariile permanente de pe lîngă comi
tetele raionale și orășenești U.T.M., care 
trebuie să funcționeze în tot cursul anu
lui de învățămînt politic.

In lunile septembrie și octombrie a.c. 
se vor organiza pe lîngă comitetele regio
nale U.T.M. (în 2—3 serii), cursuri de cîte 
10 zile, cu scoaterea din producție, pentru 
calificarea propagandiștilor din învăță
mîntul politic U.T.M. de la sate.

Instruirea și calificarea propagandiștilor 
de la orașe continuă să se facă de către 
comitetele orășenești și raionale, prin 
cursuri serale, după programul stabilit de 
C.C. al U.T.M. în cazurile absolut necesare 
șl unii propagandiști de la orașe, în spe
cial din marile întreprinderi, vor putea 
fi încadrați în cursurile de 10 zile, cu scoa
terea din producție.

Pentru propagandiștii de la sate care 
nu vor putea fi cuprinși în cursurile de 
10 zile, comitetele raionale vor organiza 
în lunile septembrie și octombrie semi- 
narii lunare de cite 2 zile. Acești propa
gandiști vor studia în mod individual 
(acasă) lecțiile și bibliografia indicată 
pentru aceste seminarii.

Pentru conducerea cursurilor și semi- 
nariilor de instruire a propagandiștilor, 
trebuie aleși activiști cu un nivel politic 
și ideologic ridicat, activiști cu experiență 
în munca de propagandă. Trebuie asi
gurat ca lecțiile și convorbirile să se țină 
la un înalt nivel ideologic, pentru ca ele 
să îmbogățească cunoștințele teoretice, 
politice și metodice ale propagandiștilor.

Propagandiștii utemiști trebuie să pri
vească cu mult simț de răspundere munca 
ce li s-a încredințat ; ei au datoria să 
studieze permanent teoria marxist-leni- 
nistă, hotărîrile partidului și guvernului, 
să-și ridice măiestria propagandistică. 
Propagandistul trebuie să fie un cititor 
pasionat al presei, al literaturii.

O sarcină de mare răspundere care stă 
în fața comitetelor regionale, raionale și 
orășenești U.T.M. este creșterea și califi
carea propagandiștilor utemiști în timpul 
anului de învățămînt. Aceasta se va face 
prin seminariile permanente ale propa
gandiștilor, care vor funcționa pe lîngă 
comitetele raionale și orășenești U.T.M. 
Seminariile propagandiștilor de la sate se 
vor ține odată pe lună (cîte o zi) pe lîngă 
comitetele raionale. Pentru propagandiștii 
de la orașe se vor organiza în timpul anu
lui, pe lîngă comitetele orășenești și raio
nale, seminarii bilunare, care se vor ține 
după orele de lucru.

La aceste seminarii, propagandiștii vor 
fi instruiți asupra problemelor ce urmează 
a fi studiate în cercuri sau cursuri, vor 
audia lecții cu caracter politic, economic și 
cultural, expuse de activiști de partid, 
profesori, ingineri și tehnicieni cu o înaltă 
calificare, .vor asculta și discuta referate 
metodologice asupra felului cum trebuiesc 
pregătite lecțiile și discuțiile în cadrul 
cercurilor politice etc.

In timpul anului de învățămînt politic, 
instruirea tuturor propagandiștilor (și a 
celor de la cursurile serale și cercurile 
pentru studierea Istoriei P.C.U.S.) se va 
face de către comitetele raionale și oră
șenești U.T.M. — separat pentru fiecare 
formă de învățămînt.

Programele seminarillor de instruirea 
propagandiștilor e recomandabil să fie 
văzute și de comitetele raionale și oră
șenești de partid.

Comitetele regionale, raionale și orășe
nești U.T.M. trebuie să asigure ținerea 
regulată și la un înalt nivel a seminariilor 
permanente, astfel ca acestea să ducă la 
perfecționarea continuă a muncii 
gandiștilor.

Cercurile pentru studierea Istoriei 
P.C.U.S. se vor organiza In organizațiile de 
bază U.T.M. din întreprinderi, instituții, 
gospodării de stat și gospodării colective, 
la sate, în raport cu necesitățile și posi
bilitățile existente (condiții materiale, 
propagandiști etc.). Aceste cursuri vor 
funcționa pe baza manualului „Curs scurt 
de Istorie a P.C.U.S." (paragraful 2 din 
capitolul IV „Despre materialismul dialec
tic și materialismul istoric" se va studia 
numai acolo unde nivelul propagandiștilor 
și al cursanților corespunde cerințelor 
acestor probleme).

In cercurile pentru studierea Istoriei 
P.C.U.S., care au o durată de doi ani, vor 
fi încadrați cîte 10-15 utemiști, cu o pre
gătire politică și ideologică corespunză
toare. Este necesar ca utemiști! care au 
terminat anul I, să treacă în anul II la 
cercul condus de același propagandist.

Toate cercurile și cursurile de învăță
mînt politic U.T.M. la orașe vor funcționa 
odată la două săptămîni, iar la sate odată 
pe săptămînă.

C.C. al U.T.M. a stabilit, în același timp, 
forme speciale de educare politică a tine
retului pentru sectorul carbonifer, petro
lifer, forestier și piscicol, pentru tracto
riștii din S.M.T. și G.A.S. precum și pen
tru activiștii comitetelor regionale, raio
nale și orășenești U.T.M.

Comitetele regionale, raionale șl orășe
nești U.T.M. trebuie să acorde o atenție 
mai mare decît pînă acum încadrării tine
rilor neutemiști în cercurile și cursurile 
politice. Organizațiile U.T.M. trebuie să 
recomande totodată pe cei mai buni ute
miști pentru învățămîntul de partid.

Experiența anilor trecuți ne învață că 
nu trebuie să subapreciem asigurarea con
dițiilor materiale necesare pentru buna 
desfășurare a învățămîntului politic. De 
aceea trebuie acordată atenție și găsirii 
unor săli corespunzătoare pentru cursuri, 
difuzării la timp a materialului biblio
grafic etc.

★

întrecerea
cooperatorilor gălăfeni

se

propa-

★
O mare atenție trebuie acordată 

tării și selecționării cursanților 
cercurile și cursurile politice. Organizațiile 
U.T.M. trebuie să lămurească pe fiecare 
utemist, pe fiecare tînăr muncitor despre 
importanța studierii teoriei marxist-lejji- 
niste, a politicii partidului, care ne călău
zesc în viața și în activitatea practică, 
care ne ajută să construim cu succes so
cialismul.

In același timp, trebuie combătută în
scrierea birocratică a utemiștilor și tineri
lor în cercurile și cursurile politice, ca o 
practică dăunătoare, incompatibilă cu me
todele de muncă ale organizației noastre. 
Munca de înscriere a utemiștilor și tineri
lor în cercurile șl cursurile politice trebuie 
să se facă pe baza liberului consimțămînt, 
ținîndu-se seama totodată de dorința și 
pregătirea fiecărui cursant.

Comitetele organizațiilor de bază U.T.M. 
trebuie să discute în mod individual cu 
fiecare utemist și tînăr care va urma în
vățămîntul politic al U.T.M., după care 
aceștia vor fi confirmați de către adună
rile generale ale organizațiilor de bază. 
Tinerii cursanți vor fi lămuriți de la în
ceput asupra sarcinii lor de a studia con
știincios în tot timpul 
mint, de a se prezenta 
cercurilor și cursurilor

★
C.C. al U.T.M. a stabilit că anul școlar 

de învățămînt politic U.T.M. se va des
chide la orașe la 1 octombrie 1954 și se 
va închide la 30 mai 1955, iar Ia sate se 
va deschide la 1 noiembrie 1954 și se va 
închide la 31 martie 1955.

In anul școlar de învățămînt politic 
1954—1955 vor funcționa următoarele for
me de învățămînt: a) cercuri pentru în
cepători, cu durata de un an ; b) 
serale cu durata de un an ; c) 
pentru studierea Istoriei P.C.U.S. 
rata de doi ani.

Cercurile pentru începători se 
ganiza în organizațiile de bază din între
prinderi, instituții, gospodării de stat și 
colective și la sate. In aceste cercuri vor 
fi încadrați tineri care n-au studiat pînă 
acum în nici o formă de învățămînt poli
tic și nici individual.

Cursurile serale se pot organiza în or
ganizațiile de bază U.T.M. din întreprin
deri, instituții, gospodării agricole de stat, 
gospodării colective și sate, acolo unde 
există toate condițiile necesare. In aceste 
cursuri pot fi încadrați tineri care au ab
solvit cercurile pentru începători sau care 
au studiat individual diferite broșuri cu 
caracter politic.

Cercurile pentru începători și cursurile 
serale vor putea avea cîte 10-20 cursanți, 
utemiști și tineri, dintre care majoritatea 
să fie utemiști.

recru- 
pentru

anului de învăță- 
regulat la lecțiile 
politice.

cursuri 
cercuri 
cu du-

vor or-

Vizite ale delegației sovietice
Șvernik, 

C.C. al 
Central

în .cursul zilei de joi, N. M. 
membru supleant al Prezidiului 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
al Sindicatelor Sovietice, conducătorul de
legației Uniunii Sovietice aflată în țara 
noastră cu prilejul zilei de 23 August și 
G. I. Rudi, președintele Consiliului de 
Miniștri al H.S.S. Moldovenești, membru 
al delegației, au vizitat gospodăria agri
colă colectivă „Tudor Vladimirescu" din 
comuna Hărman, regiunea Stalin, coopera
tiva de producție casnică „Roza Luxem
burg", din aceeași comună, și gospodăria 
agricolă colectivă „Drumul Socialismului" 
din comuna Ilieni, Regiunea Autonomă 
Maghiară.

O nouă filatură de bumbac
★

Cel maî bun tractorist

★
In noul an școlar, în fața învățămîntului 

politic de U.T.M. stau sarcini mari. Invă- 
țămîntul politic trebuie să educe pe tineri 
în spirit comunist, să le explice politica 
internă și externă a partidului și statului 
democrat-popular, măsurile luate de par
tid pentru creșterea producției agricole și 
a producției bunurilor de larg consum, să 
lămurească tinerilor însemnătatea alian
ței clasei muncitoare cu țărănimea munci
toare în opera de construire a socialismu
lui. In cercurile și cursurile politice, tinerii 
vor trebui educați în spiritul dragostei și 
devotamentului față de partid, în spiritul 
slujirii cu abnegație a cauzei construirii 
socialismului.

Organele și organizațiile U.T.M. trebuie 
să desfășoare o intensă muncă de pregă
tire, pentru deschiderea și desfășurarea cu 
succes a noului an școlar în învățămîntul 
politic de U.T.M. Birourile comitetelor re
gionale U.T.M. au datoria să analizeze 
stadiul în care se află munca de selec
ționare și instruire a propagandiștilor, 
recrutarea cursanților și să ia grabnice 
măsuri pentru lichidarea rămînerilor în 
urmă. Comitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M, trebuie să înțeleagă că 
răspunderea pentru organizarea și conți
nutul învățămîntului politic o poartă nu 
numai secțiile de propagandă și agitație, 
ci toate organele utemiste, întregul apa
rat al U.T.M. Organele și organizațiile 
U.T.M. au datoria să controleze și să în
drume permanent, zi de zi, învățămîntul 
politic de U.T.M., să asigure buna lui 
desfășurare. In acest scop ele trebuie să 
ceară și să folosească în permanență aju
torul comitetelor regionale și raionale de 
partid. Comitetele regionale, raionale și 
orășenești U.T.M., au datoria să analizeze 
măcar de 3 ori în cursul anului școlar în
vățămîntul politic și să ia măsuri cores
punzătoare pentru înlăturarea lipsurilor.

Să facem totul pentru a ridica învăță
mîntul politic al utemiștilor și tineretului 
la nivelul marilor sarcini puse de partid !

Membrii delegației Uniunii Sovietice au 
fost însoțiți de tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Al. Moghioroș, Liuba Chișinevschi, 
C. Popescu, ministrul Agriculturii și Sil
viculturii.

Oaspeții sovietici au fost însoțiți de ase
menea de ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, L. G. Melnikov.

în cursul vizitelor, membrii delegației 
s-au întreținut prietenește cu țăranii co
lectiviști, care le-au vorbit despre dez
voltarea gospodăriilor colective șl a gos
podăriilor personale ale colectiviștilor, des
pre metodele agrotehnice aplicate.

(Agerpres) 'L

GALAȚI (de la corespon
dentul nostru Iancu Trifan).

Cooperativele meșteșugă
rești din orașul Galați 
dezvoltă pe zi ce trece adu-
cînd o contribuție de seamă 
la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, 
cooperativele care 
voltat mai mult în 
timp, se numără și Coopera
tiva de confecții „Progresul". 
Ea livrează comerțului de stat, 
oamenilor muncii, tot mai 
multe și variate confecții. Nu
mai în cursul unei singure 
luni această cooperativă a 
dat peste plan cu 5,7 la sută 
mai multe confecții.

Din rezerve interne 
confecționat 94 de balonzaide, 
3129 șepci și alte produse în 
valoare de peste 229.000 lei.

Nu numai aceste realizări 
constituie singurele suc
cese obținute de membrii coo
peratori ci și confecționarea 
celor 46.000 cămăși, 2000 șepci. 
2700 pantaloni, 200 plăpumi și 
altele.

Prin descoperirea și folosi
rea rezervelor interne în coo
perativă au fost produse bu
nuri de larg consum în va
loare de peste 32.000 lei.

In fruntea acțiunii pentru 
dobîndirea succeselor, alături 
de vîrstnici se găsesc și 
utemiștii Nour Sinea, Berco- 
vici Bruha și alții de la secția 
de lingerie. In fiecare zi ei 
depășesc normele între 40-50 
la sută. Utemiștii din secția 
doc au însă realizări și mai 
mari. Astfel Rogoz Paula, 
Piru Angheluță și alții își de
pășesc normele zilnic între 
100—150 la sută.

★
Membrii Cooperativei Meș

teșugărești de încălțăminte 
„Unirea" din Galați desfă
șoară cu avînt întrecerea 
pentru îndeplinirea și de
pășirea angajamentelor luate. 
Membrii acestei cooperative 
sînt hotărîți să traducă în 
viață sarcinile puse în față 
de plenara lărgită a C. C. 
al P. M. R. din august 1953. 
De pildă, pe luna trecută 
și-au îndeplinit sarcinile 
plan în proporție de 
sută.

Muncitorii acestei 
rative in timp de 20 
realizat planul lunar cu 101,1 
la sută producînd mai multe 
bunuri de larg consum, peste 
plan ca: sandale*de copii, cu
rele de ceas, cordoane și al
tele, în valoare de 14.390 lei, 
confecționate numai din de
șeuri.

Pentru sporirea producției 
în atelierele centrale, de 
curînd a fost instalată o 
nouă mașină de cusut talpă.. 
La această mașină un singur 
muncitor poate coase 40—50 
de perechi tălpi pe oră.

în fruntea întrecerii sînt 
membrii cooperatori Bărbieru 
Nicolaie, Isac Gheorghe și 
alții, care produc cu 56—172 
la sută mai multă încălțămin
te peste plan.

La 1
bumbac „Republica' 
este dată producției cu mal bine de jumătate din capacitatea totală 
de prelucrare prevăzută, noua filatură de bumbac „Teba“.

începută în anul 1953, construcția filaturii a fost terminată cu 4 
luni mai devreme. Harnicii muncitori și tehnicieni de la întreprin
derea nr. 124 construcții, împreună cu tehnicienii care au executat 
lucrările de montaj ale mașinilor, au închinat acest succes zilei de 
23 August. La festivitatea inaugurării noii filaturi, au participat 
reprezentanți ai Ministerului Industriei Ușoare, reprezentanți ai

numai o săptămînă după inaugurarea fabricii de egrenat 
din Ciulnița, regiunea București, la Arad

Printre 
s-au dez- _ . ____ ._____ __

ultimul. organelor de partid și ai sfaturilor populare din localitate, precum 
și delegații de muncitori din numeroase întreprinderi din Arad. 

Cu acest prilej, tehnicienii din noua filatură s-au angajat să 
termine pînă la sfîrșitul acestui trimestru toate lucrările de mon
tare ale mașinilor. In halele spațioase ale filaturii se vor instala 
peste 13.000 de fuse, numeroase ringuri, flayere, carde, fabricate 
de întreprinderile „Unirea" Cluj, I.M.S.-Cîmpulung și „Metalur- 
gica“-Sibiu care vor asigura întreaga cantitate de fire necesară 
țesătoriei din cadrul întreprinderii. Odată cu intrarea parțială în 
producție a filaturii „Teba" a fost terminată și dată în folosință 
o magazie de mare capacitate cu o linie de garaj. De aici, balotu
rile de bumbac sînt transportate mecanic la hala de bataj și apoi 
la filatură, unde munca este de asemenea mecanizată. Instalațiile 
moderne de aerisire asigură muncitorilor condiții perfecte de igienă. 

După festivitate, cei prezenți au vizitat noua construcție. Cu 
acest prilej fruntașa în întrecerea socialistă Elena Chișiu a făcut 
o demonstrație practică privind îmbunătățirea calității firelor.

Folosind rezervele interne

s-au

ei 
de 

113 la

coope- 
zile au

In cel de al doilea trimes
tru al acestui an, muncitorii 
de la atelierele C. F. R. din 
Ploești au confecționat din de
șeuri cantități însemnate de 
bunuri de larg consum. Prin
tre sortimentele care au fost 
fabricate, se află: cazane de 
rufe, potcoave, scaune-tabu- 
rete, ligheane etc.

Acestea se ridică la suma 
de 144.084 lei.

Tot în această perioadă, fo-

A luat ființă o
în cinstea celei de a 10-a 

aniversări a eliberării patriei 
noastre, în raionul Caracal a 
luat ființă cea de a 
tovărășire agricolă 
aniversare".

Noua întovărășire

31-a în- 
„A 10-a

este for-

Aplică cu succes
Colectiviștii din satul Cio- 

roiu, comuna Fălcoiu, raionul 
Caracal, aplică cu succes re
gulile agrotehnice la întreți
nerea culturilor de toamnă.

Pe cele 55 hectare însămîn- 
țate cu porumb în cuiburi așe
zate în pătrat au fost execu
tate patru prașile. După ce au 
prășit de trei ori culturile de 
floarea soarelui, colectiviștii 
au transportat pe cîmp stu
pina gospodăriei pentru a face 
polenizarea și a obține canti
tăți sporite de miere. Cultu
rile de cartofi plantați în

losindu-se pe scară mai largă 
rezervele interne s-au realizat 
economii în valoare de 70.099 
lei.

In realizarea acestor succe
se s-au evidențiat în mod deo
sebit tovarășii Ciobotaru Se
bastian precum și brigada 
condusă de tovarășul Iorda- 
che Dumitru.

Corespondent
N. MUNTEANU

nouă întovărășire
mată din 33 de familii de ță
rani muncitori cu gospodării 
mici și mijlocii din satul Gro
zăvești, comuna Drăghiceni. 
Iniovărășiții vor fi sprijiniți 
de stațiunea de mașini și trac
toare din Caracal.

regulile agrotehnice
așezate în pătrat, pre- 
culturile de recin și

cuiburi 
cum 
sorg 
ori. 
care 
fost 
tenție.
pînă la 18 august, colectiviștii 
să valorifice prin cooperativă 
3.100 kg. de fasole și mazăre, 
4.000 kg. de varză, 2.000 kg. 
de ceapă și morcovi, 
2.400 kg. de roșii 
700 kg. de ardei 
gume.

?i
au fost prășite de trei 
iar grădina de legume 

se întinde pe 15 ha. a 
îngrijită cu deosebită a- 

Aceasta a făcut ca

peste 
și vinete, 

și alte le-

Și-au petrecut plăcut
Ca și în ceilalți ani, în vara 

aceasta, pionierii și școlarii 
din raionul Vatra Dornei. au 
avut o vacanță frumoasă. In 
taberele pionierești de la 
Neagra Sarului, Dorna Cîn- 
drenilor ca și în alte comune, 
peste 1.200 de pionieri și-au 
petrecut plăcut vacanța de 
vară. Cele șase cluburi cu bi
bliotecă, mese de șah, tenis de 
masă etc. 
școlarilor, 
educatorii 
pionieri, 
au făcut excursii minunate în 
munți și în locuri istorice.

stau la dispoziția 
iar împreună cu 

și instructorii de 
școlarii și pionierii

vacanta de vară
Cu prilejul 

cute, pionierii 
medicinale, afine și alte fructe 
de pădure. In vara aceasta, 
micii culegători au adunat 
peste 200 kg. de plante me
dicinale. precum și 5.000 kg. 
de afine și alte fructe de pă
dure pe care le-au valorificat 
prin cooperativă.

Alături de pionierii și șco
larii din raion, sute de elevi 
veniți din toate colțurile țării 
petrec zile plăcute de vacanță 
în taberele organizate pe în
treg cuprinsul raionului.

fă-plimbărilor 
au cules plante

TG. MUREȘ (de la cores
pondentul nostru Gh. Balint).

De curînd, harnicii mecani
zatori de la S.M.T. Sft. Gheor
ghe au trăit o zi de sărbă
toare. Ca răsplată pentru fru
moasele succese obținute în 
îndeplinirea sarcinilor de 
producție, li s-a decernat 
drapelul de stațiune frun
tașă pe regiune. Aceasta a 
constituit un puternic imbold 
în muncă pentru tinerii me
canizatori. Organizîndu-și tot 
mai bine munca și desfășu- 
rînd mai larg întrecerea so
cialistă, ei obțin realizări tot 
mai frumoase în bătălia 
strîngerii recoltei.

La gospodăria agricolă co
lectivă „Drumul Victoriei" din 
comuna Leț a lucrat utemis- 
tul Iosif Nemeth. In fiecare 
zi Nemeth Iosif și-a depășit 
norma cu peste 39 Ia sută, în
lesnind astfel colectiviștilor 
grăbirea secerișului. tn 
schimbul de noapte, utemistul 
Stefan Uyeș dezmiriștea su
prafața de pe care a fost 
strînsă recolta ziua de către 
tovarășul său. Și nu era noap
te în care Uyeș să nu-și fi 
depășit norma cu mai mult 
de 10 la sută.

Pe ogoarele gospodăriei a- 
gricole colective „Gabor A- 
ron“ din comuna Eresteghiu 
lucrează tractoriștii Iosif Ma
xim și Iuliu Szasz. Colectivi
știi sînt mulțumiți de tractori
știi harnici pe care i-a trimis 
stațiunea. La seceriș, de pil
dă, Iosif Maxim a lucrat cu 
două secerători cuplate la un 
tractor. In fiecare zi el își 
depășea norma cu peste 55 
la sută, grăbind astfel termi
narea secerișului. Lucrînd . 
la dezmiriștit, în schimbul de 
noapte, 
șește și 
la sută.

Și la 
nizatori 
Gheorghe depun toate forțele 
și se străduiesc să aplice me
tode înaintate de muncă pen
tru a grăbi strîngerea recol
tei. Astfel la ariile gospodării
lor agricole colective din co
munele Angheluș, Moacșa, 
Micloșoara și altele se treieră 
după metoda graficului orar 
a lui Nicolae Brediuc.

Este rodnică — după cum 
se vede — munca tinerilor 
mecanizatori de la S.M.T. Sft. 
Gheerghe. îndemn puternic 
pentru ei în realizarea de 
succese tot mai frumoase este 
întrecerea socialistă pentru 
titlul de „cel mai bun trac
torist". Fiecare dintre ei vrea 
să ajungă cel mai bun tracto
rist și de aceea se străduie
ște să-i întreacă în muncă pe 
toți. Pînă acum drapelul de 
cel mai bun tractorist din sta
țiune îl deține utemistul Da
vid Dionisie. Are însă „ad
versari" puternici. Balogh 
Petre și Lakatos Ioan sînt 
de asemenea printre tractori
știi fruntași din stațiune și se 
cred îndreptățiți să fie — 
fiecare — pe locul întîi. Și 
luptă pentru aceasta. Cine va 
fi oare cel mai bun tractorist?

Iuliu Szasz își depă- 
el norma cu peste 20

treieriș tinerii meca- 
de la S. M. T. Sft.

»

IN PLINA
De multă vreme n-a mai plouat. Pe 

bolta cerului se adună din vreme-n 
vreme nori subțiri de ploaie, dar sînt 
repede împrăștiați de vîntul ce bate 
dinspre miază-zi. Și cerul devine iarăși 
limpede ca apa mării. Doar soarele 
fierbinte de august trimite raze piezișe 
peste cîmpia încărcată de holde, pe în
tinsul căreia muncesc tractoriștii.

La arie

Cobadin pînă la Viișoara și de 
mai departe se desfășoară ca o

Din 
acolo 
panglică albastră, șerpuitoare șoseaua 
Constanța — Ostrov. După ce treci 
de Viișoara, la dreapta șoselei, în 
mijlocul cîmpului, departe, se zăresc 
ariile de treier. Drumuri de țară pră
fuite și presărate cu paie duc spre ele. 
Sînt trei arii.

Aici, de cum mijesc zorile și pînă 
noaptea tîrziu treieră colectiviștii din 
gospodăria colectivă „Vasile Roaită“ din 
satul Viișoara — comuna Cobadin. Cea 
dintîi arie ce îți iese în cale este aceia 
unde treieră batoza de care răspunde 
tractoristul Tudor Gheorghe. Și dacă 
citești în carnetul batozarului vezi scris 
la rubrica „proprietar" : S.M.T. Coba
din.

— Din ce brigadă ești tovarășe 1
— Din a 7-a.
— Și sînteți mulți pe meleagurile 

astea ?
— Apoi sîntem patru mari și tari. 

Trei iaca în partea aceasta ; cu mîna în
tinsă spre miază-noapte tractoristul îți 
arată ariile gospodăriei colective unde 
păcăne voioase I.A.R.-urile brigăzii. Iar 
al patrulea, acolo în stînga șoselei — 
unde se vede șira aceia mare de paie.

Treieratul este în toi. Boabele aurii 
curg sprinten în sacii colectiviștilor. 
Snopii zboară vijelios în batoză fă- 
cînd-o să vibreze de încordare.

Tractoristul Tudor Gheerghe, griju
liu ca un doctor ce ia pulsul unui spor
tiv ce pleacă într-o cursă lungă, ascultă 
cu multă atenție zgomotul motorului. 
Cînd ceva i se pare suspect, repede se 
duce să vadă unde-i baiul. Dar merge 
bine tractorul. Și batoza. Nici celelalte 
două nu se lasă mai prejos. Doar sînt 
în întrecere. Roadele muncii dovedesc 
aceasta.

Deodată una dintre batoze s-a oprit.
— Ce batoză nu merge ?
— A lui Tudor Gheorghe. Păcat, că 

era în frunte...
Vestea că s-a rupt o mînă de la ba

toză și că a fost trimisă la gospodărie 
ca să fie reparată, s-a răspîndit repede.

Colectiviștii s-au adunat în grupuri 
unde vorbesc cu aprindere de necazul 
lor.

— Tocmai acum s-a rupt... și mergea 
destul de bine...

— De-ar repara-o mai repede...
In vremea asta, ca să nu piardă tim

pul în zadar, Tudor Gheorghe a scos 
tractorul din arie și a pornit la arat.

— „Pînă vine cu mîna pentru batoză, 
să mai trag cîteva brazde".

Peste puțină vreme batoza a fost re
parată și a reînceput treieratul. Oa
menii muncesc cu mai multă rivnă să 
recupereze timpul pierdut.

In stînga șoselei treieră la orz și ovăz 
batoza de care răspunde tractoristul co
munist Nazîru Stan.

— Merge binișor batoza...
— Apoi merge bine că n-o lăsăm 

noi să meargă prost.
Zgomotul motorului la arie s-a auzit 

mereu, ca pulsul unei inimi vii! Și ce 
grijă plină de răspundere poartă Nazîru 
Stan tractorului și batozei. Seara tîrziu, 
după ce colectiviștii se îndreaptă spre 
casă, tractoristul și cu batozarul rămîn 
la arie unde curăță de praf, ung și gre- 
sează mașinile. „Căci și mașina e ca 
omul; nu-i dai ce-i trebuie, nu poate 
munci". Așa spun tractoriștii...

Arături adinei

B A T A LI

Cînd la 2 august la casa de cîmp, în 
plină campanie, tovarășul Dan Vasile, fierbinte^ 
șeful secției politice a S.M.T.-ului le-a 
înmînat steagul de fruntași pe stațiune, 
tractoriștii din brigada a 14-a de K.D.- 
uri au încercat un sentiment de mîn- 
drie nespusă.

în casa de cîmp se sărbătorea o mare 
victorie : victoria în întreceri. Pe perete 
steagul de brigadă fruntașă parcă zîm- 
bea, participînd la bucuria generală.

Au fost momente de puternică și sin
ceră emoție.

— Pentru fruntași, tovarăși I
■ — Pentru noi succese I

Parfumul cald al pămîntului plutea 
ușor peste ogoarele proaspăt dezmiriș- 
tite.

Tot atunci brigada a 14-a de K.D.-uri 
a avut o a doua bucurie. Tractoristul 
Doche Dumitru a primit steagul de 
tractorist fruntaș. Așa e în viață ! O 
bucurie nu vine niciodată singură.

De atunci au trecut multe zile. Casa de 
cîmp a brigăzii a fost mult timp gazda 
steagului de brigadă fruntașă. Apoi...

Joi noaptea tractoarele lucraseră din 
plin. In revărsatul zorilor unul cîte 
unul venea spre casa de cîmp. Aveau 
nevoie de motorină. Dar motorină nu 
era. Pontatorul brigăzii, Tudoranu Ion, 
uitase să aducă de cu seară motorină, 
îndată o căruță cu doi cai a pornit 
spre S.M.T. Cobadin. In stațiune ponta-

torul a predat bonul și a plecat. Timpul 
trecea. Tractoriștii așteptau nerăbdă
tori să le sosească motorina.

— De ce dracu nu mai vine ?
— Știu eu. N-o fi motorină la stație.
— Mai știi...
Au așteptat tractoriștii vineri toată 

ziua, vineri noaptea și sîmbătă pînă la 
ora 12.

După ce le-a venit motorină, au por
nit cu îndîrjire la muncă. Trebuia recu
perat timpul pierdut. Au muncit cu 
multă hotărîre și au depășit planul cu 
peste 30 la sută. Dar întrecerea tot au 
pierdut-o. Brigada de I.A.R.-uri depă
șise planul cu 64 la sută.

Multă vreme au fost supărați cei din 
brigada a 14-a K.D.-uri pe comodul lor 
pontator cît și pe tovarășii care răs
pund de aprovizionarea cu motorină și 
care s-au dovedit nepăsători.

Acum tractoriștii brigăzii sînt la 
arat. Fac arături pentru semănăturile 
de toamnă 
„Partizanul 
grești.

Lucrurile 
gada lucrează cu forțe înzecite ca să 
recîștige steagul pierdut. Ii vezi zorind 
mereu, fie la lumina soarelui, fie la 
cea a farurilor.

...Pămîntul e tare ca piatra. Aspru și

la gospodăria colectivă 
Roșu" din comuna Ne-
s-au mai schimbat. Bri-

— De-ar da o ploaie...
— O ploaie ne-ar ajuta mult, ce-i 

drept. Dar la noi — spun tractoriștii — 
e o vorbă: „munca bună e a doua 
ploaie" :

Convingerea cu care vorbesc este o 
dovadă sigură că ei vor face totul, vor 
învinge cu hotărîre greutățile dînd gos
podăriei colective „Partizanul Roșu" 
arături de bună calitate și la timp.

De vorbă cu fruntașii

Se revărsa voioasă primăvara. 
Atunci, odată cu primii muguri, au 
pornit spre ogoare tractoarele. De 
atunci brigada a 7-a I.A.R. și-a stabilit 
casa în cîmp, alungind liniștea cu zgo
motul viu al. tractoarelor.

Și au trecut arăturile de primăvară, 
secerișul, dezmiriștitul și tractoriștii nu 
s-au întors la stațiune. Iată, acum sînt 
la treierat unde mulțimea snopilor mus- 
tăcioși așteaptă să fie scuturați de 
boabe.

— ...Sîntem din primăvară în cîmp, 
spune comunistul Pemi Abibula, șeful 
brigăzii.

— Și nu vă e dor de stațiune ?
— Cum de nu. Dar mai avem încă de 

lucru în cîmp... Apoi mai e una... tre
buie să păstrăm bine steagul. Pentru

E
decada viitoare ne propunem să depă
șim planul cu 120 la sută.

— Nu-i prea mare angajamentul ?
— Noi zicem că nu... De fapt cu ba

toza cea mare ,.Mavag“ vom treiera de 
acum încolo tot la grîu. Și la cele cîteva 
sute de hectare pe care le mai avem 
vom aplica metoda Brediuk. Am apli
cat-o și anul trecut și o vom aplica din 
nou. Asta ne va ajuta să cîștigăm în
trecerea și să păstrăm steagul de frun
taș.

Comunistul Pemi Abibula nu e un 
om prea mare de statură. Dar în ochi-i 
verzi strălucește flacăra unei hotărîri 
nestrămutate, 
convingerea 
vorbă goală.

— Cei din

Cînd îi privești ochii ai 
că ceea ce spune nu e

brigada a 14-a de K.D.- 
uri spun că vor cîștiga ei întrecerea.

— Vom vedea...

Muncă și răsplată
Gîfîind, tractorul pornește din nou. 

în urma lui se aștern pînă hăt departe 
brazde negre și adînci. Dinspre miază-zi 
suflă un vînt puternic ; ridicînd praful 
de pe drum îl răbufnește peste cîmpia 
unde lucrează tractoriștii.

— Ai tractor bun tovarășe Istrate ?
— E cel mai nou din stațiune. E ve

nit de curînd din uzină
Tractorul strălucitor și curat răsco

lește pămîntul cuprins parcă de neas-, 
tîmpăr.
— Și cam cît cîștigi mata pe lună ?

— Păi... după muncă. In decada acea
sta — adică pe 10 zile — primesc 482 
lei. Și nu numai eu. Dîndu-și șapca pe 
spare a început să povestească despre 
răsplata muncii lor.

— ...Tractoristul Buză Nicolae scoate 
lunar peste 1000 lei. Fichiret Geante- 
nier și Ciupercă Ion cîștigă și ei bine. 
Sînt mulți ca ei la noi la S.M.T. Co
badin.

...Prăfuiți — tractorist și tractor — 
se întorc la casa de cîmp. Este vre
mea mesei. Aroma plăcută a mîncării 
te îmbie la voe bună.

— Poftiți la masă tovarășe — te in
vită tractoristul Istrate Nicolae.

— Eu nu... lăsați... poate nu ajunge 
mîncarea...

— Cum așa ? Da ce, la noi mîncarea 
e cu porția ?

Aproape supărat tractoristul t« trage 
de mînecă și te așează la masă... Nu e 
frumos să refuzi astfel de oameni. 
Mîncarea e bună, iar tractoriștii sînt 
veseli. Mănînci cu poftă alături de 
acești tineri ce scot din coaja pămîntu- 
lui roade bogate pentru oamenii muncii.

OCTAVIAN BUTOI



Telegrame primite cu ocazia zilei de 23 August
Tovarășului dr. PETRU GROZA

Prtședlriteli 'Prezidiului Marti 'AdunăriNațtonale

Permitețl-ml, tovarăș» Președinta, a*' vă felicit din Inimă ta
numele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare 
Bulgaria și al meu personal, cu ocazia sărbătorii naționale 
romîne șl să urez prin dv. Întregului popor romîn succese In 
lupta pentru întărirea Romîniei democrat-populare — chezășia

a Republicii Populare Romîne
BUCUREȘTI 

fericirii sale și a progresului său multilateral material șl 
cultural.

GHEORGH1DAMIANOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Cu ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei fră
țești de către vitejii ostași al marii Uniuni Sovietice de sub 
ocupația hltâeristă șl din robia monarho-fascistă, permlteți-ml, 
tovarășe Președinte, să transmit în numele poporului bulgar, al 
guvernului său șl în numele meu personal cele mai cordiale 
felicitări poporului muncitor romîn frate, guvernului său și 
Dv. personal.

Succesele obținute în cel 10 ani de viață liberă de oamenii 
muncii din Romînia In domeniul industriei, agriculturii, Invă- 
țămîntului public șl al culturii umplu poporul bulgar de o 
bucurie sinceră. >

BUCUREȘTI
Urăm din toată inima poporului frate romîn noi succese și 

mai mari în construirea socialismului, în ridicarea bunăstării 
sale culturale șl materiale și în lupta pentru pace între 
popoare.

Să se întărească și să trăiască în veci prietenia de nezdrun
cinat dintre popoarele noastre, strins unite în prietenia noastră 
comună cu marea Uniune Sovietică.

VILKO CERVENKOV
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

In Polonia populară, ca și în celelalte țări frățești de democrație populară, 
partidul șl guvernul acordă o atenție deosebită creșterii nivelului cultural șl 
material al celor ce muncesc. Pentru bunăstarea și fericirea poporului pe tot 
cuprinsul R. P. Polone se ridică noi fabrici și uzine.

In fotografie: o nouă uzină textilă din Zambrow (R. P. Polonă) a fost dată 
de curînd producției.

Un articol al tovarășului 1. Chișinevschi 
publicat în ziarul „Jenminjibao"

PEKIN 28 (Agerpres). — Cu prilejul 
zilei de 23 August ziarul „Jenminjibao", 
organ central al Partidului Comunist Chi
nez, publică articolul „Marea sărbătoare a

poporului romîn", semnat de tovarășul 
Iosif Chișinevschi, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne.

Tovarășului dr.
Președintele Prezidiului Marii Adunări

Cu ocazia celei de a zecea aniversări a eliberării Romîniei de 
către glorioasa Armată Sovietică, vă transmit stimate tovarășe 
Președinte, și prin Dv. Prezidiului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R. sincere felicitări din partea Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene și a mea personal

Sărbătorind cu nemărginită bucurie glorioasa sărbătoare na
țională a poporului romîn, poporul coreean exprimă adincă 
recunoștință poporului frate romîn care i-a acordat și îi acordă 
în mod permanent un mare ajutor și sprijin, atît în timpul 
războiului just de eliberare a patriei dus de poporul nostru 
împotriva intervenționiștilor americani și a complicilor lor din

PETRU GROZA
Naționale a Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI 
clica lui LI Sta Man, cit și ta perioada de refacere șl dez
voltare a economiei naționale distruse de război.

Vă urez, stimate tovarășe Președinte, multă sănătate și noi 
succese strălucite in construirea socialismului ta țara Dum
neavoastră.

K1M DU BON 
Prețetfintele Prezidiului Adunării 

Populare Supreme a R.P.D. Coreene

Scrisoarea adresată de Wilhelm Pieck 
președintelui Franței, Rene Coty

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI
Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului romîn — cea de 

a 10-a aniversare a eliberării Romîniei de sub ocupația hitle- 
ristă de către marea Armată Sovietică — vă transmit Dv., 
stimate tovarășe Președinte, și, prin persoana Dv., guvernului 
R.P.R. și întregului popor romîn frate, cele mai cordiale felici
tări din partea guvernului Republicii Populare Democrate Co
reene, a întregului popor coreean și din partea mea personal.

Poporul coreean urmărește cu nemărginită bucurie uriașele 
succese pe care le-a obținut poporul romîn în decursul celor 
10 ani pe tărîm politic, economic, cultural și social, și este pro
fund convins că aceste succese constituie o mare contribuție 
nu numai la dezvoltarea și înflorirea Romîniei, ci și Ia întă
rirea forței lagărului mondial al păcii.

Poporul romîn împreună cu popoarele Republicii Populare 
Chineze și țărilor de democrație populară, în frunte cu ma

rele popor sovietic, a acordat și acordă poporului coreean aju
tor material și sprijin moral permanent, atît în timpul războiu
lui de apărare și eliberare a patrie: împotriva imperialiștilor 
americani, cit și ta perioada de construcție pașnică de după 
război — și. prin aceasta, însuflețesc poporul coreean la noi 
eroisme ta muncă.

Urez întregului popor romîn succese și mai mari ta opera 
de construire a socialismului ta țara sa și ta întărirea prie
teniei dintre popoare și o pace trainică ta întreaga lume — 
iar Dr.7 stimate tovarășe Prețeinte, multă sănătate.

KIM IR SEN
Președintele Cabinetulai

de Miniștri al R.P.D. Coreene

Tovarășului SIMION BUGHICI
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Populare Romîne

BUCUREȘTI

BERLIN 26 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. transmite textul scrisorii adresată 
la 23 august președintelui Franței, Rene 
Coty, de președintele Republicii Democrate 
Germane, Wilhelm Pieck.

In scrisoare se spune : Profund îngrijo
rat de faptul că politica guvernului Ade
nauer, dictată de cercurile agresive și în
dreptată spre remilitarizarea Germaniei 
occidentale și spre dezlănțuirea unul 

' război revanșard, poate crea în rîndurile 
' poporului francez o imagine cu totul falsă 
i și periculoasă asupra adevăratei voințe a 
! poporului german, în calitate de pre

ședinte al Republicii Democrate Germane, 
în numele cetățenilor ei iubitori de pace, 

I precum și în numele tuturor oamenilor 
iubitori de pace din Germania occidentală 

I și din Berlinul occidental, vă adresez ur- 
j mătorul mesaj Dumneavoastră, în calitate 

de președinte al Republicii Franceze și 
ta felul acesta poporului francez.

Poporul german luptă împotriva politicii 
adenaueriste a înarmărilor și pregătirilor 
militare. El nu vrea război împotriva po
porului francez, ci pace și prietenie cu el 
ca și cu celelalte popoare.

Popoarele german și francez sînt în 
aceeași măsură interesate în asigurarea 
păcii în Europa, care corespunde intere
selor ambelor state. Există o cale de rea
lizare a unei adevărate securități a tutu
ror statelor europene. Această cale este 
aceea a unui acord general european cu 
privire la securitatea colectivă care va fi 
realizat cu atît mai repede cu cît po
poarele care trebuie să participe la el vor 
lua mai activ cauza păcii în propriile lor 
mrni

Prin participarea activă la eforturile 
îndreptate spre încheierea la conferința 
de la Geneva a acordului de armistițiu în 
Vietnam, Franța a adus o serioasă contri- 

I Iwție la opera de slăbire a încordării in
ternaționale. In numele tuturor germani

lor iubitori de pace, îmi exprim speranța 
că reprezentanții poporului francez iubi
tori de pace vor ajuta în prezent la mă
reața operă de asigurare a păcii în Eu
ropa. Remilitarizarea Germaniei occiden
tale promovată de anumiți militari ame
ricani și vest-germani cu ajutorul comu
nității defensive europene și al unor pacte 
militare similare, constituie cea mai mare 
primejdie pentru pace în Europa.

Remilitarizarea Germaniei occidentale 
împiedică restabilirea unității Germaniei. 
Dar fără restabilirea unității Germaniei 
pe o bază democrată nici nu poate fi vorba 
de o serioasă asigurare a păcii în Eu
ropa. De aceea, nutresc speranța că în 
interesele forțelor iubitoare de pace ale 
popoarelor francez și german ca și ale 
tuturor popoarelor din Europa, parlamen
tul francez nu va ratifica niciodată tra
tatele de la Bonn și Paris.

Sînt convins că Franța iubitoare de 
pace va sprijini cererea poporului german 
cu privire la încheierea cît mai grabnică 
a tratatului de pace, deoarece în felul 
acesta ar fi garantată dezvoltarea pașnică 
și democratică a unei Germanii unite și 
egale în drepturi, care ar stabili relații 
de bună vecinătate cu toate celelalte po
poare europene.

îmi permit să vă asigur pe Dvs., dom
nule președinte, și poporul francez că Re
publica Democrată Germană va face tot 
posibilul pentru a dezvolta în conștiința 
poporului german ideea prieteniei și păcii 
cu Franța iubitoare de pace.

Republica Democrată Germană va con
tribui prin toate mijloacele Ia o întărire 
a influenței forțelor iubitoare de pace în 
întreaga Germanie, astfel îneît militariștii 
vest-germani să fie lipsiți de posibilitatea 
de a exercita o presiune politică asupra 
Franței și de a pregăti un nou război re
vanșard.

Cu ocazia celei de a zecea aniversări a eliberării poporului 
romîn de către glorioasa Armată Sovietică, vă transmit stimate 
tovarășe ministru, felicitările mele călduroase.

Exprimîndu-mi încrederea deplină că relațiile de prietenie 
frățească, care s-au stabilit în mod atît de fericit între po
poarele noastre, se vor lărgi și dezvolta și mai mult ta viitor, 
vă urez, tovarășe ministru, multă sănătate și succese și mai

mart ta opera de întărtre a prieteniei dtatne popoare șl de asi
gurare a unei păci trainice ta lumea tataeagâ.

NAM IR
Ministrul Afacerilor Externe

al Republicii Populare Democrate Coreene

In preajma dezbaterilor din Adunarea Națională franceză 
privitoare la tratatul „c. d. e.“

Domnului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine

Mult stimate domnule Președinte,
Permiteți-mi să vă transmit, ta numele populației Repu

blicii Democrate Germane și în numele meu personal Dv. 
și prin Dv. poporului romîn salutări cordiale șl urări cu 
ocazia celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei de că
tre glorioasa Armată Sovietică de sub jugul fascist.

în decursul celor 10 ani, poporul romîn a obținut realizări 
uriașe pe tărîmul construcției economice și culturale. Sîntem 
strîns legați printr-o prietenie sinceră de Republica Populară 
Romînă, care stă neclintită în marele lagăr al păcii, democra
ției și socialismului. Noi luptăm împreună, în frunte cu Uniu-

BUCUREȘTl
nea Sovietică, pentru o pace trainică, căreia i-ar servi cel 
mai bine în Europa încheierea unui tratat european pentru 
securitatea colectivă. Populația Republicii Democrate Ger
mane, ta spiritul legăturilor prietenești, dorește poporului ro
mîn cu ocazia sărbătorii sale naționale noi și mari succese 
în construirea socialismului, ta întărirea puterii sale populare 
și ta înfăptuirea politicii externe de pace.

Primiți vă rog, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei 
mele considerațiunL

WILHELM PIECK
Președintele Republicii Democrate Germane

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Mult stimate tovarășe Președinte al Consiliului de Miniștri,
La cea de a 10-a aniversare a eliberării poporului romîn de 

sub jugul fascismului german de către glorioasa Armată So
vietică și de către forțele patriotice ale țării Dv., vă transmit 
Dv., Guvernului Republicii Populare Romîne și poporului ro
mîn salutări prietenești, cordiale și sincere felicitări din par
tea guvernului Republicii Democrate Germane și din partea 
tuturor germanilor iubitori de pace. De la 23 August 1944 
poporul romîn a obținut mari succese. Viața oamenilor mun
cii de la orașe și sate s-a schimbat fundamental.

BUCUREȘTI
Sub conducerea guvernului său, poporul romta pășește spre 

noi succese.
Cu ocazia măreței Dv. sărbători, vă transmit Dv. și poporu

lui romîn călduroase salutări, împreună cu urări prietenești 
pentru construirea cu succes, și pe mai departe, a socialismu
lui în țara Dv.

OTTO GROTEWOHL
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

PARIS 28 (Agerpres). —
La 28 august vor începe în Adunarea 

Nîtrtnală franceză dezbaterile ta proble
ma tratatului cu privire la ..comunitatea 
defensivă europeană". La 24 august, a 
avut loc o ședință a cabinetului ta cadrul 
căreia președintele Consiliului de Miniș- 

i tri a Scut un raport despre rezultatele 
conferinței de Ia Bruxelles. La 25 august, 
președmtele Consiliului de Miniștri a pre
zentat un raport asupra aedeeasi ches
tiuni la ședința comună a comisiilor par
lamentare pentru afacerile externe, apă
rarea națională și problemele teritoriilor 

I de peste mări.
In ședința cabinetului din 24 august 

s-a hotărât să nu se mai amtae discutarea 
tratatului ta Adunarea Națională și să se 
pună la baza dezbaterilor raportul socia- 

; listata: Jules Moch, care ajunge la con- 
i duzia că este necesar ca proiectai de lege 
‘ Privitor la ratificare să Ce respins. Este 
I de asemenea extrem de importantă hotă- 

rirea de a nu se pune chestiunea de încre
dere ta guvern ta legătură cu dezbaterea 
acestei probleme. Mendes-France a moti
vat această hotărire a guvernului prin 
faptul că acesta nu dorește să exercite o 
presiune asupra deputaților.

Vorbind la 25 august despre rezultatele 
conferinței de la Bruxelles ta cadrul șe
dinței comune a comisiilor parlamentare, 
Mendes-France a subliniat că guvernele 

■ franceze precedente n-au prezentat par- 
I lamentului proiectul de lege cu privire la 

ratificarea tratatului tocmai pentru moti

vul că nu există în Adunarea Națională o 
majoritate care să poată sprijini un ase
menea proiect de lege. Mendăs-France a 
amintit de esemenea că încercarea între
prinsă din însărcinarea lui de a se împăca 
punctele de vedere ale adversarilor și par
tizanilor tratatului cu privire la „comuni
tatea defensivă europeană" s-a soldat cu 
un eșec. El a declarat că aceasta l-a în
demnat să întocmească un proiect al unui 
protocol suplimentar Ia tratat, cuprinztad 
amendamente care ar putea, după părerea 
lui, să facă tratatul acceptabil pentru ma
joritatea membrilor parlamentului fran
cez. Mendes-France a declarat că acest 
protocol a fost în esență respins de cei
lalți participant! la conferința de la 
Bruxelles, sub motivul că adoptarea pro
tocolului ar putea provoca necesitatea în
ceperii unor noi dezbateri în parlamen
tele acelor țări care au ratificat deja tra
tatul cu privire la „comunitatea defen
sivă europeană" (Germania occidentală, 
Belgia, Olanda, Luxemburg).

Mendes-France a vorbit în continuare 
despre așa-numitul contraproiect al lui 
Spaak care a propus înlocuirea protocolu
lui francez printr-o declarație comună a 
țărilor participante la „comunitatea de
fensivă europeană". Aceasta se reduce la 
promisiunea de a reexamina tratatul după 
ce va fi ratificat și va intra în vigoare. 
Mendes-France a declarat că delegația 
franceză a respins propunerea lui Spaak 
și participanții la conferință n-au putut 
să ajungă la un acord.

Sesiunea Consiliului U. I. S.

Tovarășului dr. PETRU GROZA
Președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei, 
vă transmit Dv., tovarășe Președinte și poporului romîn căl
duroase felicitări atît din partea mea, cît și în numele po
porului vietnamez. Urez din inimă poporului romîn no: și 
mari succese în munca de construire a socialismului ta Ro- 
mînia. Sînt încredințat că în cadrul luptei pentru pace și de-

BUCUREȘTI
mocrație ta întreaga lume, în fruntea căreia se află Uniunea 
Sovietică, prietenia dintre popoarele vietnamez și romîn se 
va întări pe zi ce trece.

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate Vietnam

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne

Cu prilejul celei de a 10-a aniversări a eliberării Romîniei, 
vă trimit tovarășe Președinte Dv., poporului și Guvernului 
Republicii Populare Romîne călduroase felicitări atît în numele 
poporului și Guvernului R. D. Vietnam cît și al meu personal. 
Marile succese ale poporului romîn în opera de construire a 
socialismului dusă sub înțeleaptă Dv. îndrumare și sub con
ducerea Partidului Muncitoresc Romîn, cu ajutorul marii

BUCUREȘTI
Uniuni Sovietice, ne încurajează profund. Dorim din tot sufle
tul ca poporul romîn să obțină noi succese și prin aceasta să 
aducă o nouă contribuție în opera întăririi păcii și demo
crației în întreaga lume.

HO ȘI MIN
Președintele Republicii Democrate Vietnam

MOSCOVA 25 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 25 august la ședințele co
misiilor sesiunii Consiliului Uniunii In
ternaționale a Studenților, au fost discu
tate un mare număr de probleme îmbră- 
țișind multe aspecte ale vieții studen
țești

în raportul prezentat de Secretariatul 
Consiliului U.I.S. Comisiei pentru proble
mele academice și economice ale studen
ților s-a menționat că condițiile de trai 
ale tineretului studios dintr-o serie de 
țări continuă să fie grele, iar ta unee 
țări ele s-au înrăutățit și mai mult. Stat 
deosebit de grele condițiile de trai ale 
studenților din țările coloniale și slab 
dezvoltate.

La ședința acestei comisii, prezidată de 
Jacques Verges, reprezentant al studenți
lor din insula Reunion, a fost examinată 
activitatea U.LS. în lumina problemelor 
ridicate.

Un grup de delegați la sesiune a discu
tat problemele colaborării studenților pe 
tărîm cultural și în activitatea universi
tară (președintele comisiei — Petre Gheor- 
ghe (Romînia), secretar — Ko Tun Șen 
(Birmania).

în anul 1955 se proiectează organizarea 
unei serii de noi tatîlniri internaționale 
printre care conferința studenților de la 
institutele de arhitectură, avînd ca temă 
„Orașul nou", seminare ale studenților 
ta medicină și ale studenților de la in

stitutele de cinematografie. Sînt în curs 
tratative pentru organizarea unor confe
rințe internaționale ale studenților de la 
institutele și facultățile tehnice și insti
tutele pedagogice.

Comisia pentru activitatea sportivă in
ternațională a studenților s-a întrunit sub 
președinția lui Constantin Telalov (Bul
garia). Secretar al comisiei — Dagmar 
Molkova (Cehoslovacia).

Participanții Ia discuții au dezbătut pro
blema schimbului de delegații sportive, 
problema organizării jocurilor pentru stu
denții din țările Asiei, problema activi
tății U.I.S. legată de întărirea unității 
sportului studențesc. S-au discutat de ase
menea măsuri legate de organizarea celei 
de a 11-a ediții a jocurilor mondiale uni
versitare de iarnă și a celui de al IV-lea 
turneu mondial universitar de șah, pre
cum și de întîlnirile sportive dintre stu
denții diferitelor țări.

Ședința comisiei prezidată de Goshal 
Mukul (India) a fost consacrată probleme
lor studențimii din țările coloniale, de
pendente și slab dezvoltate. Secretarul a- 
cestei comisii este Thomas Ademola (Ni
geria).

Comisia pentru problemele presei stu
dențești prezidată de Lionel Soto (Cuba), 
avînd ca secretar pe Arthur Pike (Austra
lia) a discutat diferite forme ale presei 
studențești.

Recepții cu prilejul 
celei de a zecea aniversări 

a eliberării Romîniei
LONDRA 26 (Agerpres). — Cu prilejul 

celei de a zecea aniversări a eliberării Ro
mîniei, trimisul extraordinar și ministrul 
plenipotențiar al R.P.R. la Londra, Pavel 
Babuci, a oferit o recepție la care au parti
cipat : marchizul de Reading, ministru da 
stat; Holer, director în Ministerul de Ex« 
terne; Gheke, vice mareșalul corpului di
plomatic ; reprezentanți ai Ministerului Co
merțului, ai Ministerului Alimentației, 
membri ai Camerei Comunelor și ai Came
rei Lorzilor. Au luat parte de asemenea 
membri ai corpului diplomatic acreditați în 
Anglia. Au participat de asemenea perso
nalități din viața financiară, comercială, 
politică, oameni de cultură și ziariști.

★
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 23 au

gust, însărcinatul cu afaceri al R.P.R. în 
Iugoslavia, Silviu Munteanu, a oferit o re
cepție în cinstea celei de a zecea aniversări 
a eliberării Romîniei. Au luat parte înalți 
funcționari ai Ministerului de Externe și 
ai altor departamente. Au participat de 
asemenea membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Belgrad.

★
CAIRO 26 (Agerpres). — Cu ocazia celei 

de a zecea aniversări a eliberării Romî
niei, însărcinatul cu afaceri al R.P.R. în 
Egipt, Ion Georgescu, a oferit o recepție.

★
STOCKHOLM 26 (Agerpres). — Cu pri

lejul zilei de 23 August, trimisul extra
ordinar și ministrul plenipotențiar al 
R.P.R. în Suedia, Francisc Otrok, a oferit 
o recepție.

Campionatele europene 
de atletism 

Petre Zimbreșteanu 
maestru al sportului 

(Corespondență specială din Berna)
Faoug este o mică localitate din veci

nătatea Bernei, capitala Elveției. în acest 
pitoresc orășel așezat pe malurile lacului 
Mohat am poposit după o obositoare că
lătorie cu avionul.

Bineînțeles că primul nostru gind a fost 
să vizităm locurile cele mai interesante din 
această țară pe care n-o mai vizitaserăm 
pînă acum, să-i reîntâlnim pe sportivii cu 
care ne întrecuserăm cu puțină vreme 
înainte, în București. Dar nu puteam uita 
nici o clipă că ne mai despărțeau doar 
cîteva zile de cea mai importantă compe
tiție atletică europeană ; ediția a cincia a 
campionatelor europene de atletism.

Participăm pentru prima oară la cam
pionatele europene de atletism și sarcina 
noastră este cu atît mai grea cu cît a- 
ceastă competiție stîmește un uriaș ră
sunet prin valoarea și numărul partici- 
panților. Pe de altă parte, depărtarea de 
țară a început să facă loc în inimile noas
tre dorului de plaiurile natale, cu atît mai 
mult cu cit, în acest timp, poporul nostru 
a sărbătorit cea de-a zecea aniversare a 
eliberării patriei.. Vă închipuiți cit de 
adincă ne-a fost emoția cînd, în preajma 
marii sărbători, ne-a venit pe calea unde
lor, un cald mesaj din țară : un program 
de cîntece transmis special pentru noi, cei 
care ne aflăm în Elveția. Această atenție, 
care a adîncit parcă și mai mult legă
tura strînsă dintre noi, cei de aci, și cei 
rămași în țară care doresc să ne vadă 
învingători în cît mai multe probe, ne-a 
întărit hotărîrea de a face totul pentru 
a reprezenta cu cinste patria noastră 
scumpă în aceste întreceri.

Ziua întrecerilor a și sosit. Despre pro
bele disputate în prima zi și rezultatele 
obținute n-am să vorbesc prea mult, de
oarece sînt încredințat că pînă acum sînt 
cunoscute. Așa cum era și de așteptat 
Iolanda Balaș trecînd peste ștacheta înăl
țată la 1,55 m. s-a calificat printre cele 
14 săritoare ale probei rezervată femeilor. 
S-au mai calificat de asemenea Ion Opriș 
la 110 m. garduri ca și tînărul sprintor 
Ilarie Măgdaș la 100 m. Demnă de re
marcat a fost comportarea maestrului 
sportului Dinu Cristea care s-a clasat pe 
locul 9 (la marathon) la capătul unei 
curse foarte bune.

Ceea ce-I neplăcut, pentru noi, este fap
tul că ne acomodăm foarte greu cu sta- 
diomil, foarte mic pe care se desfășoară 
întrecerile. Inchîpuiți-vă dragi cititori, ca
pacitatea sa nu cuprinde decît 15.000 de 
spectatori în timp ce stadionul Republicii 
din țara noastră cuprinde 40—50.000, ne- 
maivorbind despre „23 August". De altfel 
pînă acum din păcate organizarea cam
pionatelor suferă destul. O „eroare" gravă 
a organizatorilor a influențat categoric re
zultatul probei de marathon. Arbitrii do 
parcurs au indicat greșit traseul atletului 
sovietic Filin la intrarea pe stadion. El 
conducea cursa cu un avans apreciabil 
(50—60 m.). Ei au indicat însă bine tra
seul atletului finlandez Karvonen care a 
ieșit astfel pe primul lo ■.

Acest lucru ne-a indignat profund pe 
toți' concurenții. Sperăm însă că „erorile" 
de acest soi vor dispare.

Ce-a de a doua zi a prilejuit de ase
menea o luptă aprigă. Timpul însă nu-mi 
permite să comentez pe larg fiecare probă. 
Iată deci pe scurt cîteva din rezultate :

La proba de triplu salt atletul sovietic 
Leonid Scorbakov a cucerit titlul de cam
pion al Europei cu o performanță de 
15,90 m. Pe locul doi s-a clasat suedezul 
Norman — 15,17 m., iar pe locul trei 
cehoslovacul Rehak — 15,10 m. Un succes 
strălucit a obținut cunoscuta sportivă so
vietică Galina Zîbîna care s-a clasat 
prima în proba de aruncare a greutății 
cu performanța excelentă de 15,65 m. 
Locurile doi și trei au fost ocupate tot de 
două sportive sovietice Kuznețova — 14,99 
m. și Tașkevici — 14,78 m.

Campion al Europei la proba de 10 km. 
marș a devenit atletul cehoslovac Dclezal 
care a întrecut după o luptă strînsă pe 
mărșăluitorul sovietic Egorov.

Dintre atleții romîni un rezultat bun a 
obținut Ion Opriș care s-a calificat în 
finala probei de 110 m. garduri. El s-a 
clasat al doilea într-una din seriile semi
finalelor cu timpul de 14”8/10 după cam
pionul sovietic Bulancik — 14”6/10.

ȘTIRI SPORTIVE
o Stadionul Republicii a găzduit fol 

după amiază o nouă întîlnire internațio-J 
nală de fotbal. De data aceasta s-au în-' 
tîlnit echipele Motor Zwickau (R.D. Ger
mană) și selecționata tineretului din R.P.R. 
Selecționata tineretului a obținut victoria 
cu scorul de 3-1 (1-1).

• Aproape 20.000 de spectatori au ur
mărit aseară pe stadionul Giulești întîl- 
nirea internațională de box dintre o 
echipă selecționată din Finlanda și e- 
chipa reprezentativă a orașului București. 
Victoria a revenit cu scorul de 9—1 echi
pei boxeurilor bucureșteni.
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